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V Gospodovem imenu!

V rokah držite popravljene in dopolnjene Generalne Kon-
stitucije Frančiškovega svetnega reda (OFS). Red, ki je živ in 
je odprt delovanju Svetega Duha, vedno išče, kako bi bil raz-
poznaven po vsem svetu. Tako so se setre in bratje OFS na 
kapitlju v Braziliji leta 2011 odločili ter določili, da se latin-
ska kratica OFS (Ordo Franciscanus Saecularis) uporablja za 
vsa bratstva širom sveta. 

Torej, kdor koli, na katerem koli koncu sveta, bo videl kra-
tico OFS bo takoj vedel komu prida.

Skupaj, dragi bratje in sestre OFS, z veseljem, navduše-
njem in osebnim pričevanjem večajte svetost te velike dru-
žine.

»Kdor bo to spolnjeval, naj ga v nebesih napolni blagoslov 
najvišjega Očeta, na zemlji pa naj ga napolni blagoslov nje-
govega ljubljenega Sina s Svetim Duhom Tolažnikom in z vse-
mi 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).

p. Robert Bahčič OFM
član kolegija 

narodnih duhovnih asistentov 
OFS Slovenije





ODOBRITEV PREVODA 
GENERALNIH KONSTITUCIJ OFS 

V SLOVENSKI JEZIK

FRANČIŠKOV SVETNI RED
Mednarodni svet
Via Pomponia Grecina, 31
00145 Roma

Prot. št. 1151/05

Rim, 10. maj 2005

Narodni svet OFS Slovenije je 14. marca 2005 posredoval  
Med narodnemu svetu OFS prevod besedila Generalnih 
konstitucij OFS v slovenski jezik. Zraven tega je poslal izja-
vo provincialnega ministra p. Slavka Stermška OFMConv, ki 
potrjuje avteničnost prevoda.

Glede na omenjeno izjavo v moči pooblastila, ki mi ga je 
dal svet predsedstva Mednarodnega sveta OFS na svojem 
zasedanju od 28. marca do 5. aprila 2003; upoštevjoč krite-
rije prejšnjega sveta predsedstva z dne 20. do 27. junija, ki so 
bili ponovno potrjeni na že omenjenem zasedanju v marcu 
in aprilu 2003,

POTRJUJEM

prevod Generalnih konstitucij v slovenski jezik. 

Encarnación del Pozo
generalna ministrica OFS
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PISMO ŠTIRIH GENERALNIH MINISTROV 
FRANČIŠKOVE DRUŽINE

bratom in sestram Frančiškovega svetnega reda
ob uradni izročitvi Vodila,
ki ga je odobril Sveti sedež

Veseli smo, ker vas moremo obvestiti, da je Sveti sedež 
z apostolskim pismom »Serafski patriarh« z dne 24. junija 
1978 »z ribiškim pečatom« odobril prenovljeno Vodilo Fran-
čiškovega svetnega reda, ki razveljavlja in nadomešča prej-
šnje Vodilo Leona XIII.

S tem izrednim darom nas je obvezal papež Pavel VI. 
malo prej, preden je zapustil ta svet. Ljubil nas je. Resnično, 
velikokrat je izkazal svojo ljubezen Frančiškovemu svetnemu 
redu in vas nagovoril z nepozabnimi besedami, kot na primer 
junija 1968 in 1971 ob 750-letnici »Memoriale Propositi«. 
 Dolgo in naporno pot smo morali prehoditi od 7. marca 
1966, to je od dneva, ko je Sveta kongregacija za redovnike do-
volila, da se posodobi zakonodaja Frančiškovega svetnega reda.

 Posebno moramo poudariti delo bratov in skupnosti, bo-
disi narodnih svetov bodisi različnih »oblik življenja« ali 
»duhovnih voditeljev«, predvsem pa neutrudnega dela pred-
sedništva Mednarodnega sveta vse od dneva, ko je bilo usta-
novljeno leta 1973.

To delo je bilo izredno pomembno v iskanju poti Duha 
in nadvse uspešno, ko je bilo potrebno videti in poudariti 
navzočnost in življenjskost »Frančiškove karizme« v Božjem 
ljudstvu v teh naših dneh.

Vodilo, ki vam ga danes izročamo, ni samo sad teh napo-
rov. Cerkev vam ga izroča kot vodilo in življenje.

Svojo pozornost najprej usmerite na njegovo evangeljsko 
vsebino, ko hkrati sprejemate Frančiškovo sporočilo, ki vam 
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ga prinaša, in kot smerokaz, ki vam je dan, da živite po sve-
tem evangeliju.

Eden izmed stebrov srečno začete obnove je povratek k 
virom, k duhovnemu izkustvu Frančiška Asiškega ter spo-
kornih bratov in sester, ki jih je navdihoval in vodil. To željo 
želi poudariti tudi kot predgovor dodano »Pismo vsem kri-
stjanom« (prvotna redakcija), kakor tudi stalno sklicevanje 
na nauk in zgled sv. Frančiška.

Drugi steber Vodila je pozornost na Svetega Duha v zna-
menjih časa.

Naslonjeni na ta dva stebra, morate udejanjiti klic Vodila 
k ustvarjalnosti v soodgovornosti.

Ta ustvarjalnost se bo morala v nekaterih primerih izra-
ziti v obliki statuta. Zaradi tega št. 3 prinaša splošno pravilo: 
»bolj natančne določbe pa bodo v Generalnih konstitucijah 
in posebnih statutih.

Mi, Frančiškovi generalni ministri s svojimi brati, smo 
vam pripravljeni ponuditi sleherno pomoč, da bi skupno z 
vami hodili po Gospodovih poteh.

S temi občutki nam je v čast, da moremo obnovljeno 
Vodilo Frančiškovega svetnega reda predati predsedništvu 
Mednarodnega sveta Frančiškovega svetnega reda in po 
njem vsem bratom in sestram OFS. Naj ga sprejmejo kot vo-
dilo in življenje.

V Rimu, 4. oktobra 1978

fr. Constantinus Koser
generalni minister OFM

fr. Paschalis Rywalski
generalni minister OFMCap

fr. Vitalis Bommarco
generalni minister OFMConv

fr. Rolandus Faley
generalni minister TOR
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ODOBRITEV IN POTRDITEV VODILA
FRANČIŠKOVEGA SVETNEGA REDA

Papež Pavel VI.
v večni spomin

Serafski patriarh1 sveti Frančišek Asiški je spodbudil mno-
ge, ko je še živel na zemlji in po svoji slavni smrti, da služijo 
Bogu v okrilju redovne družine, ki jo je on ustanovil. Privabil 
je tudi številne laike, da so vstopili v njegove ustanove, ko-
likor jim je bilo mogoče, čeprav so ostali v svetu. Zares, če 
uporabimo besede našega predhodnika Pija XI., »se zdi, da 
ni živel na svetu še nikoli človek, v katerem bi odsevala bolj 
živa in pristnejša podoba Jezusa Kristusa in evangeljski na-
čin življenja kot v Frančišku. Zato so njega, ki se je imenoval 
‘glasnik velikega Kralja’, po pravici pozdravljali kot ‘drugega 
Jezusa Kristusa’, saj se je predstavil sodobnikom in priho-
dnjim stoletjem skoraj kot znova oživeli Kristus. Iz tega sledi, 
da kot tak živi še sedaj pred očmi ljudi in bo živel za vse 
prihodnje rodove« (enciklika »Rite expiatis«, 30. aprila 1926; 
AAS, 18/1926, 154).

Veseli smo, da je »Frančiškova karizma« še danes v veljavi 
v dobro Cerkve in človeške skupnosti, čeprav se širijo prila-
godljivi nauki in rastejo težnje, ki oddaljujejo ljudi od Boga in 
nadnaravnih stvari. Skozi deset let so si vsi štirje Frančiškovi 

1 Breve (kratko papeževo pismo) »Seraphicus Patriarcha«, s katerim je papež Pavel VI. 
nekaj dni pred svojo smrtjo potrdil novo Vodilo OFS, ima datum 24. junij 1978. 24. 
junij so izbrali iz spoštovanja do papeža Pavla VI., katerega krstno ime je bilo Janez 
Krstnik. Spodbuda spokornim bratom in sestram (glej: Spisi sv. Frančiška Asiškega in 
sv. Klare, Mohorjeva družba, Celje 1982, 170-172, ali: Vodilo in življenje, Slovenska 
kapucinska provinca, Ljubljana 1998, 52-55) ne sestavlja bistvenega dela papeževe 
potrditve Vodila in Vodila samega, ampak ima vrednost kot vir navdiha.
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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. vati-
kanski cerkveni zbor.

Zaradi tega so se štirje generalni ministri, nam ljubljeni 
sinovi Frančiškovih redov, obrnili s prošnjo na nas, da bi 
odobrili tako pripravljeno Vodilo. Mi pa, ko sledimo zgle-
dom nekaterih naših predhodnikov, nazadnje papežu Leonu 
XIII., smo se z veseljem odločili ugoditi tej prošnji.

Zaupamo, da bo način življenja, ki ga je oznanjal ta ču-
doviti človek iz Assisija, dobil nove pobude in bo zasvetil z 
novo močjo. Potem, ko smo se posvetovali s Kongregacijo za 
redovnike in svetne ustanove, ki je marljivo pregledala pre-
dloženo besedilo in vse pazljivo pretehtala, smo se zavestno 
in zrelo odločili, da z našo apostolsko oblastjo s tem pismom 
odobrimo in potrdimo Vodilo Frančiškovega svetnega reda 
in mu dajemo moč apostolske odobritve, če bo le v soglasju 
s primerkom, ki se hrani v arhivu Kongregacije za redovnike 
in svetne ustanove, katerega prve besede so »Inter spiritu-
ales familias – Med duhovnimi družinami« in zadnje »ad 
normam Constitutionum, petenda – naj prosi …, v skladu s 
Konstitucijami, za bratski obisk«.

S tem pismom in z našo oblastjo preklicujemo prejšnje 
Vodilo Frančiškovega Tretjega reda, kakor se je do sedaj ime-
noval, in določamo, da ima to pismo trdnost in doseže svoj 
cilj zdaj in v prihodnosti. Preklicuje se vse, kar bi temu na-
sprotovalo.

Dano v Rimu pri sv. Petru, potrjeno z ribiškim pečatom, 
24. junija 1978, v 16. letu našega papeževanja.

+ Janez, kardinal Villot
državni tajnik
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FRANČIŠKOVO
PISMO VSEM KRISTJANOM

(prvotna redakcija)

Spodbuda spokornim bratom in sestram

V Gospodovem imenu!

I. O tistih, ki delajo pokoro

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) ter sovražijo svo-
ja telesa z njih zablodami in grehi ter prejemajo telo in kri 
našega Gospoda Jezusa Kristusa in prinašajo vredne sadove 
pokore: O, kako srečni in blagoslovljeni so tisti in tiste, ki vse 
to delajo in v tem vztrajajo, kajti »Duh Gospodov bo počival 
nad njimi« (prim. Iz 11,2) ter bo pri njih »prebival« in »ostal« 
(prim. Jn 14,23); ti so »otroci nebeškega Očeta« (prim. Mt 
5,45), čigar dela izvršujejo, in so ženini, bratje in matere na-
šega Gospoda Jezusa Kristusa (prim. Mt 12,50). Ženini smo, 
kadar se zvesta duša po Svetem Duhu združi z našim Go-
spodom Jezusom Kristusom. Bratje smo mu, kadar izvršu-
jemo »voljo Očeta, ki je v nebesih« (prim. Mt 12,50). Matere 
smo, kadar njega nosimo v našem srcu in telesu (prim. 1 Kor 
6,20) po Božji ljubezni ter po čisti in iskreni vesti; rodimo ga 
s sveto dejavnostjo, ki mora svetiti drugim za zgled (prim. 
Mt 5,16). O, kako nekaj slavnega je imeti svetega in velikega 
Očeta v nebesih! O, kako nekaj svetega, tolažilnega, lepega 
in čudovitega je imeti takšnega ženina! O, kako sveto in lju-
bo, prijetno, ponižno, miroljubno, sladko, prisrčno in nad-



12

vse zaželeno je imeti takšnega brata in takšnega sina: našega  
Gospoda Jezusa Kristusa, ki je svoje življenje dal za svoje 
ovce (prim. Jn 10,15) in je prosil Očeta rekoč: »Sveti Oče, 
ohrani jih v svojem imenu« ( Jn 17,11), »ki si mi jih dal na 
svetu; tvoji so bili in si jih dal meni« (Jn 17,6). In »besede, 
ki si jih dal meni, sem dal njim in oni so jih sprejeli« in so 
resnično verovali, »da sem izšel od tebe«, in spoznali, »da si 
me ti poslal« (Jn 17,8). Prosim zanje »in ne za svet« (prim. Jn 
17,19). Blagoslovi in »posveti jih« (Jn 17,17). »In jaz se posve-
čujem zanje« (Jn 17,19). »Ne prosim samo zanje, ampak tudi 
za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame« (Jn 17,20), 
da bodo posvečeni in popolnoma eno (prim. Jn 17,23), »ka-
kor sva midva eno« (Jn 17,11). In hočem, Oče, »da bodo tudi 
ti z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali mojo slavo« (Jn 
17,24) »v tvojem kraljestvu« (Mt 20,21). Amen.

II. O tistih, ki ne delajo pokore

Vsi tisti in tiste pa, ki ne delajo pokore in ne prejemajo te-
lesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa, ter se predajajo 
zablodam in grehom in hodijo za zlim poželenjem ter strast-
mi svojega mesa, in ne spolnjujejo, kar so obljubili Gospodu, 
marveč telesno služijo svetu z mesenimi željami in z napori 
sveta ter skrbmi tega življenja, te drži (v svoji oblasti) hudob-
ni duh, čigar sinovi so in opravljajo njegova dela (prim. Jn 
8,41). Slepi so, ker ne vidijo resnične luči, to je našega Gospo-
da Jezusa Kristusa. Nimajo duhovne modrosti, ker nimajo 
Božjega Sina, ki je resnična Očetova modrost. O njih je re-
čeno: »Vsa njihova modrost je izginila« (Ps 106,27); in: »Pre-
kleti so, kateri odstopijo od tvojih ukazov« (Ps 118,21). Vidijo 
in spoznajo, vedo in delajo zlo in sami vedoma pogubljajo 
duše. Spreglejte, slepi, prevarani od vaših sovražnikov: od 
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mesa, sveta in hudobnega duha, ker je telesu prijetno delati 
greh in grenko služiti Bogu! Vse zablode in grehi prihajajo 
in izhajajo iz človeškega srca, kot pravi Gospod v evangeliju 
(prim. Mr 7,21). In ničesar nimate na tem svetu in tudi ne v 
prihodnjem. In mislite, da boste dolgo imeli v posesti niče-
vosti tega sveta, toda motite se, ker bo prišel dan in ura, za 
katero ne mislite, zanjo ne veste in vam je nepoznana. Telo 
slabi, smrt se približuje in tako umrete grenke smrti. Kjer-
koli, kadarkoli in kakorkoli umre človek v smrtnem grehu 
brez pokore in zadoščenja, če more zadostiti in ne zadosti, 
hudič ugrabi njegovo dušo iz telesa ob takšni grozi in stiski, 
za kakršno ne more nihče vedeti, razen kdor to izkusi. Vsi 
njihovi talenti, oblast, znanje in modrost, o katerih so mislili, 
da jih imajo, vse to jim bo odvzeto (prim. Lk 8,18; Mr 4,25). 
Kar imajo, zapustijo svojim sorodnikom in prijateljem in oni 
vzamejo in razdelijo njihovo premoženje in potem govorijo: 
Naj bo prekleta njegova duša, ker bi nam bil lahko dal in 
pridobil več, kakor je v resnici pridobil. Telo požrejo črvi in 
tako so pogubili telo in dušo v tem kratkem življenju in bodo 
v peklu, kjer bodo trpeli muke brez konca.

Vse tiste, ki jih bo doseglo to pismo, prosimo v ljubezni, ki 
je Bog (prim. Jn 4,16), da zgoraj navedene prijetno dišeče be-
sede našega Gospoda Jezusa Kristusa z Božjo ljubeznijo do-
brohotno sprejmejo. Tistim, ki ne znajo brati, naj to pogosto 
bere kdo drug. In naj to pri sebi ohranjajo s sveto dejavnostjo 
do konca, saj so te besede duh in življenje (prim. Jn 6,64). 
Kateri se tega ne bodo držali, bodo morali dati odgovor na 
dan sodbe (prim. Mt 12,36) pred sodnim stolom našega Go-
spoda Jezusa Kristusa (prim. Rim 14,10). 
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VODILO FRANČIŠKOVEGA 
SVETNEGA REDA

Prvo poglavje

FRANČIŠKOV SVETNI RED (OFS)2

Člen 1
Med duhovnimi družinami, ki jih je Sveti Duh vzbudil v 

Cerkvi,3 združuje Frančiškova družina vse tiste člane bož-
jega ljudstva, laike, redovnike in duhovnike, ki čutijo, da so 
poklicani hoditi za Kristusom po stopinjah svetega Franči-
ška Asiškega.4

Na različne načine in v raznih oblikah, toda v živi med-
sebojni povezavi, žele uresničiti v življenju in pri poslanstvu 
Cerkve karizmo skupnega serafskega očeta.5

Člen 2
V okviru te družine ima Frančiškov svetni red svoje po-

sebno mesto. Oblikuje se kot organska zveza vseh katoliških 
bratstev, ki so razširjena po vsem svetu in odprta vsem sku-

2 OFS = Frančiškov svetni red, ki se imenuje tudi Frančiškovo svetno bratstvo s krati-
co T.O.F. = Tertius Ordo Franciscanus - Frančiškov tretji red. Vodilo je potrdil papež 
Pavel VI. 24. junija 1978. Novi Zakonik cerkvenega prava = ZCP pa je potrdil papež 
Janez Pavel II. 25. januarja 1983. Zato so opombe v tem Vodilu št. 6, 34, 35, 37, 41 in 
42 iz starega ZCP. V novem ZCP veljajo za OFS predvsem določbe v kan. 298 - 320 
in 731 - 746 in drugi splošni predpisi cerkvenega prava.3 C 43 (Koncilski odloki, Nadškofijski ordinariat, Ljubljana 1980, so vir za vsa navede-
na mesta v Konstitucijah, vključno s kraticami).4 Pij XII., 1. 7. 1956, Govor tretjerednikom, 1.5 LA 4,8.
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pinam vernikov. V njih se bratje in sestre, ki jih spodbuja 
Duh, da bi v svojem svetnem stanu dosegli polnost ljubezni,  
z zaobljubo obvežejo, da bodo živeli evangelij po zgledu sve-
tega Frančiška in s pomočjo tega Vodila, ki ga je potrdila 
Cerkev.6

Člen 3
Sedanje Vodilo, po Memoriale Propositi - Spomenici o na-

činu življenja (1221) in po Vodilih, ki sta ju odobrila pape-
ža Nikolaj IV. in Leon XIII., prilagaja Frančiškov svetni red 
zahtevam in pričakovanju Cerkve in spremenjenim razme-
ram časa. Vodilo razlaga Sveti sedež, bolj natančne določ-
be pa bodo v Generalnih konstitucijah in posebnih statutih. 

6 ZCP 1917 kan. 702,1.
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Drugo poglavje

NAČIN ŽIVLJENJA

Člen 4
Vodilo in življenje Frančiškovih bratov in sester v svetu 

je: izpolnjevati evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po 
zgledu svetega Frančiška Asiškega, ki ga je Kristus navdiho-
val in mu bil središče življenja z Bogom in ljudmi.7 Kristus, 
dar Očetove ljubezni, je pot k Očetu; je resnica, v katero nas 
uvaja Sveti Duh, in je življenje, za katero je prišel, da bi nam 
ga dal v izobilju.8

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.9

Člen 5
Frančiškovi bratje in sestre v svetu naj torej iščejo živo 

in dejavno Kristusovo osebo v bratih in sestrah, v Svetem 
pismu, v Cerkvi in v bogoslužnih opravilih. Navdih in usme-
ritev nji hovega evharističnega življenja naj bo vera svetega 
Fran čiška, ki je rekel: »Na tem svetu ne vidim od najvišjega 
Božjega Sina nič telesnega, razen njegovega presvetega Tele-
sa in predragocene Krvi.«

Člen 6
S Kristusom pokopani in od mrtvih vstali po krstu, ki jih 

naredi za žive ude Cerkve in jih po zaobljubi z njo še tesneje 

7 1 Celano 18.115.8 Jn 3,16; 10,10; 14,6.9 LA 30, 8.
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povezuje, naj postanejo priče in orodje njenega poslanstva 
med ljudmi, ko oznanjajo Kristusa z življenjem in besedo.

Navdihnjeni od svetega Frančiška in z njim poklicani k 
obnovi Cerkve naj se goreče trudijo, da bodo živeli v polni 
skupnosti s papežem, škofi in duhovniki v zaupnem in od-
kritem dialogu o apostolski dejavnosti.10

Člen 7
Kot »spokorni bratje in sestre«11 naj v moči svojega pokli-

ca in spodbujeni od notranje razgibanosti evangelija priliči-
jo svoj način mišljenja in ravnanja Kristusovemu s pomočjo 
dokončnega in popolnega spremenjenja, ki ga evangelij ime-
nuje »spreobrnjenje« in je zaradi človeške slabosti potrebno 
vsak dan.12

Na tej poti obnove je zakrament sprave prednostno zna-
menje Očetovega usmiljenja in vir milosti.13

Člen 8
Kakor je bil Jezus pravi častilec Očeta, tako naj bo molitev 

in premišljevanje duša njihovega življenja in delovanja.14

Udeležujejo naj se zakramentalnega življenja Cerkve, 
predvsem evharistije. Pridružijo naj se liturgični molitvi v 
eni od oblik, ki jih je Cerkev predložila, in tako podoživljajo 
skrivnosti Kristusovega življenja.

Člen 9
Devico Marijo, ponižno Gospodovo služabnico, pokorno 

Njegovim besedam in navdihom, je Frančišek obdal z neiz-

10 Pavel VI., 19. 5. 1971, Govor tretjerednikom, III. 11 Vodilo III. reda – Memoriale propositi.12 C 8; E 4; Apostolska konstitucija »Spokorite se« Uvod. 13 D 1814 LA 4.
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rekljivo ljubeznijo in jo določil za varuhinjo in priprošnjico 
svoje družine.15 Frančiškovi bratje in sestre v svetu naj ji iz-
pričujejo svojo gorečo ljubezen s posnemanjem njene brez-
pogojne pokorščine ter v zaupljivi in zbrani molitvi.16

Člen 10
Združeni z Jezusovo odrešilno pokorščino, ki je svojo vo ljo 

izročil v Očetove roke, naj zvesto izpolnjujejo svoje poklic-
ne dolžnosti v raznih življenjskih okoliščinah.17 Posnemajo 
naj Kristusa, ubogega in križanega, in naj pričajo zanj tudi v 
težavah in preganjanju.18

Člen 11
Kristus je v zaupanju v Očeta zase in za svojo Mater izbral 

ubogo in ponižno življenje,19 čeprav je pozorno in ljubeznivo 
cenil ustvarjene reči. Tako naj tudi Frančiškovi bratje in ses tre 
v svetu skušajo najti pravi odnos pri izbiri in uporabi časnih  
dobrin in naj bodo skromni v svojih osebnih potrebah. Naj 
se tudi zavedajo, da so po besedah svetega evangelija oskrb-
niki dobrin, ki so jih prejeli v korist božjih otrok.

V duhu »blagrov« naj se trudijo, da bi svoja srca očistili 
vsake nagnjenosti in poželjivosti po posesti in oblasti, kot se 
spodobi »popotnikom in tujcem« na poti v Očetovo hišo.20

15 2 Celano 198.16 C 67; LA 4,1-3.17 C 41.18 C 42,2.19 2 FPKr 2,3 (Vodilo in življenje, Slovenska kapucinska provinca, Ljubljana 1998, je 
vir, na katerega se nanašajo vsi citati in kratice glede na Frančiškove spise.)20 Rim 8,17; C 7,5.
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Člen 12
Kot priče prihodnjih dobrin so dolžni, da se zaradi pokli-

ca, ki so si ga izbrali, trudijo za čistost srca. Tako naj posta-
nejo svobodni za ljubezen do Boga ter do bratov in sester.21

Člen 13
Kakor gleda Oče v vsakem človeku svojega Sina, Prvoro-

jenca med mnogimi brati,22 tako naj Frančiškovi bratje in 
sestre v svetu sprejemajo vse ljudi ponižno in vljudno kot 
Gospodov dar23 in Kristusovo podobo.

Duh bratstva naj jih razveseljuje in jih naredi pripravljene, 
da se bodo izenačili z vsemi ljudmi, posebno z najmanjšimi. 
Zato naj skušajo ustvariti življenjske razmere, ki bodo vre-
dne ustvarjenih bitij, ki jih je Kristus odrešil.24

Člen 14
Z vsemi ljudmi dobre volje so poklicani graditi bolj brat-

ski in evangeljski svet, da bi se dopolnilo božje kraljestvo. 
Zave dajo naj se, da vsakdo, »ki sledi Kristusu, popolnemu 
Člove ku, sam postaja vedno bolj človek«. Zato naj svoje dol-
žnosti opravljajo odgovorno v duhu krščanskega služenja.25

Člen 15
Naj bodo navzoči s pričevanjem svojega človekoljubnega 

živ ljenja, pa tudi s pogumnim osebnim in skupnim delova-
njem za pospeševanje pravičnosti, še posebno v javnem ži-
vljenju. Zavzemajo naj se za take konkretne predloge, ki so v 
skladu z vero.26

21 FOpom 16; 2 FPKr 12,7-8.22 Rim 8,29.23 2 Celano 85; 2 FPKr 5,5; FNPVod 7,16.
24 FNPVod 9,3; Mt 25,40.25 C 31; CSS 93.26 LA 14.
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Člen 16
Delo naj cenijo kot dar in kot deležnost pri stvarjenju, od-

rešenju in služenju človeški skupnosti.27

Člen 17
V svojih družinah naj živijo v Frančiškovem duhu miru, 

zvestobe in spoštovanja življenja. Prizadevajo naj si, da bodo 
znamenje v Kristusu že obnovljenega sveta.28

Posebno poročeni, ki žive iz milosti zakona, naj v svetu 
pričajo o Kristusovi ljubezni do njegove Cerkve. S preprosto 
in iskreno krščansko vzgojo, pozorni na poklic vsakogar, naj 
skupaj s svojimi otroki veselo potujejo na svoji človeški in 
duhovni poti.29

Člen 18
Spoštujejo naj druge stvari, tako žive kot nežive, ki »nosijo 

pečat Najvišjega«,30 in naj se trudijo, da skušnjavo izkoriš-
čanja premagajo s Frančiškovim duhom vesoljnega brat stva.

Člen 19
Kot nosilci miru naj se zavedajo, da ga je treba neprestano 

graditi; z dialogom naj iščejo pota edinosti in bratskega ra-
zumevanja in naj zaupajo v navzočnost Božjega kvasa, ki je 
v človeku, in v preoblikovalno moč ljubezni in odpuščanja.31

Oznanjevalci popolnega veselja naj ob vsaki priložnosti 
skušajo drugim prinašati veselje in upanje.32

Vcepljeni v Kristusovo vstajenje, ki daje pravi smisel sestri 
Smrti, naj z vedrim mirom čakajo na dokončno srečanje z 
Očetom.33

27 CSS 67,2; FNPVod 7,4; FPVod 5,1.28 Vodilo Leona XIII. 11,8.29 C 41; LA 30,2.3.30 1 Celano 80; FSp 4.31 Vodilo Leona XIII. 1,9; Legenda treh tovarišev 14,58.32 FOpom 21,1; FNPVod 7,15.33 CSS 78,1-2.
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Tretje poglavje

 ŽIVLJENJE V BRATSTVU

Člen 20
Frančiškov svetni red se deli na bratstva na raznih ravneh: 

krajevno, pokrajinsko, narodno in mednarodno. Vsako od 
njih je v Cerkvi posebna pravna oseba.34 Ta bratstva raznih 
ravni so med seboj urejena in povezana po načelih tega Vo-
dila in po Konstitucijah.

Člen 21
Na raznih ravneh spodbujata in vodita vsako bratstvo svet 

in minister (ali predsednik), ki ju po določbah Kon stitucij 
izvolijo bratje in sestre z zaobljubo.35

Njuna služba, ki je začasna, je služba razpoložljivosti in 
odgovornosti za posameznike in celo skupnost.

Po Konstitucijah se notranja zgradba posameznih brat-
stev pod vodstvom svojega sveta organizira glede na različ-
ne po trebe njihovih članov in krajev.

Člen 22
Krajevno bratstvo mora biti kanonično ustanovljeno. Ta-

ko postane osnovna celica celotnega reda in znamenje vidne 
Cerkve, ki je občestvo ljubezni. Krajevno bratstvo mora biti 
prednostno območje, kjer se razvija čut za Cerkev in duhov-
ne poklice Frančiškovih bratov in sester ter spodbuja apo-
stolsko življenje svojih članov.36

34 ZCP 1917 kan. 687.35 ZCP 1917 kan. 697. 36 Pij XII., 1. 7. 1956, Govor tretjerednikom 3.



23

Člen 23
Prošnje za sprejem v Frančiškov svetni red je treba pred-

ložiti krajevnemu bratstvu. Njegov svet odloča o sprejemu 
novih bratov in sester.37

Vključevanje v bratstvo se uresničuje v času uvajanja in 
začetne vzgoje, ki traja vsaj eno leto, in z zaobljubo Vodila.38 

Za postopno rast na tej poti si prizadeva vse bratstvo s svo-
jim načinom življenja. Starost, ki je potrebna za zaob ljubo, 
in razpoznavni znak39 bratov in sester OFS naj določi statut.

Zaobljuba je po svoji naravi večna obveznost.40

Člani, ki bi se znašli v posebnih težavah, se lahko o svojih 
problemih bratsko pogovorijo s svetom. Za izstop ali dokon-
čen odpust iz reda, če bi bil potreben, je pristojen svet brat-
stva v skladu s Konstitucijami.41

Člen 24
Za pospeševanje občestva med člani naj svet poskrbi za 

redne sestanke in pogosta srečanja, tudi z drugimi franči-
škovskimi skupinami, posebno z mladinskimi. Pri tem naj 
uporablja najbolj primerna sredstva za rast v frančiškovskem 
duhu in cerkvenem življenju, ko vsakogar spod buja za življe-
nje v bratstvu.42

Tako občestvo naj se nadaljuje tudi z rajnimi brati in se-
strami, ko daru jemo molitve za njihove duše.43

37 ZCP 1917 kan. 694.38 Memoriale propositi 29-30.39 1 Celano 22.40 Memoriale propositi 31.41 ZCP 1917 kan. 696.42 ZCP 1917 kan. 697.43 Memoriale propositi 23.
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Člen 25
Za stroške, ki so potrebni za življenje bratstva in za stroš-

ke pri bogoslužju, apostolatu in dobrodelnosti, naj vsi bratje 
in sestre prispevajo po svojih možnostih. Krajevna bratstva 
naj poskrbijo za kritje stroškov svetov višje ravni.44

Člen 26
V znamenje resničnega občestva in medsebojne odgovor-

nosti naj sveti na raznih ravneh, v skladu s Konstitucijami, 
poprosijo predstojnike štirih Frančiškovih redovnih družin 
za redovnike, ki so primerni in pripravljeni nuditi duhovno 
pomoč, saj je svetno bratstvo že stoletja povezano z njimi.

Da bi pospeševali zvestobo karizmi in izpolnjevanje Vodi-
la in bi imeli več pomoči v življenju bratstva, naj minister ali 
predsednik, v soglasju s svojim svetom in v skladu s Kon-
stitucijami večkrat prosi pristoj ne redovne predstojnike za 
pastoralni obisk45 in odgovorne na višji ravni za bratski obisk.

»Kdor bo to spolnjeval, naj ga v nebesih napolni blagoslov 
najvišjega Očeta in na zemlji naj ga napolni blagoslov njego-
vega ljubljenega Sina s Svetim Duhom Tolažnikom ...«

(Blagoslov sv. Frančiška)

44 Memoriale propositi 20.45 Vodilo Nikolaja IV., 16. poglavje.



GENERALNE KONSTITUCIJE

FRANČIŠKOVEGA

SVETNEGA REDA





27

 

KONGREGACIJA
ZA USTANOVE POSVEČENEGA ŽIVLJENJA 

IN DRUŽBE APOSTOLSKEGA ŽIVLJENJA

Prot. štev. T. 144-1/2000

O D L O K 

Konferenca generalnih ministrov prvega Frančiškovega 
reda in Tretjega regularnega reda, je po predhodni potrdi-
tvi generalnega kapitlja Frančiškovega svetnega reda, ki so 
ga obhajali meseca oktobra 1999, predložila Apostolskemu 
sedežu besedilo Konstitucij istega Frančiškovega svetnega 
reda in ga prosila za potrditev.

Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in druž-
be apostolskega življenja je potem, ko je skrbno pregledala 
besedilo Konstitucij, s tem odlokom odobrila in potrdila 
primerek v italijanskem jeziku, ki ga hrani v svojem arhivu. 
Besedila se je treba držati po pravnih določilih.

Vse, kar nasprotuje temu odloku, preneha veljati.

V Vatikanu, 8. decembra 2000, na praznik Brezmadežne-
ga spočetja blažene Device Marije.

Eduardo kard. Martínez Somalo
prefekt

+ Piergiorgio Silvano Nesti, C.P.
tajnik
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IZROČITEV GENERALNIH KONSTITUCIJ

Rim, 1. januarja 2001, 
na praznik Marije, svete Božje Matere

Draga sestra Emanuela,
Gospod naj ti podeli mir!

Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe 
apostolskega življenja je 8. decembra 2000 izdala odlok (Prot. 
št. T. 144-1/2000), s katerim je potrdila Generalne konstitu-
cije Frančiškovega svetnega reda, kot jih je izdelal Generalni 
kapitelj OFS oktobra 1999 in jih je predložil predsednik (po 
načelu rotacije) Konference generalnih ministrov prvega in 
regularnega tretjega reda.

Sedaj, tudi v imenu drugih generalnih ministrov, izročam 
odobreno besedilo Konstitucij tebi in po tebi vsem bratom in 
sestram OFS. Skupna poklicanost celotne Frančiškove dru-
žine, ki izhaja iz Frančiškovega in Klarinega čudovitega du-
hovnega izkustva, je »živeti sveti evangelij«. Da bi utelesili to 
edinstveno poklicanost v bogati raznovrstnosti njenih raz-
ličnih izrazov v svetu in času, v katerega nas pošilja Gospod, 
se razodevajo Konstitucije kot vedno pomembnejša pomoč. 
Ne gre za to, da imamo »dokument več«, in ne za končno 
etapo neke poti, ampak za pomemben in dinamičen pripo-
moček, ki pomaga načrtovati našo identiteto in polagoma 
urejati naše življenje v OFS in našo poklicanost. Opravljeni 
pregled življenja in dela s strani mnogih bratov in sester s 
celega sveta in odobritev Matere Cerkve nas zavezujeta, da 
si bomo prizadevali, da bi te Konstitucije postale merilo, ob 
katerem bomo udejanjali svoje življenje v evangeljskem ži-
vljenjskem slogu.
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V imenu Cerkve in generalnih ministrov želim vsem bra-
tom in sestram OFS, naj postanejo verodostojne priče evan-
geljskega ognja, ki je razplamteval življenje Frančiška in Kla-
re Asiške in ju naredil za vzor življenja, ki je do kraja izpol-
njeno, ker se popolnoma daruje.

Bratski pozdrav

fr. Giacomo Bini OFM
predsednik Konference generalnih ministrov 

prvega in tretjega regularnega reda
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RAZGLASITEV GENERALNIH 
KONSTITUCIJ

Rim, 6. februarja 2001

Circ. 21/96-02

Narodnim svetom OFS
Mednarodnim svétnikom OFS

Predmet: Razglasitev Generalnih konstitucij, ki so bile 
popravljene in potrjene z odlokom Kongregacije za ustano-
ve posvečenega življenja in za družbe apostolskega življenja  
8. decembra 2000.

Predragi!

Generalne konstitucije OFS, katerih namen je razložiti 
prenovljeno Vodilo iz leta 1978, je odobrila Kongregacija za 
ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega ži-
vljenja z odlokom 8. septembra 1990 za dobo šestih let, da 
bi jih mogli preizkusiti. V primernem času je predsedstvo 
Mednarodnega sveta OFS po Konferenci generalnih mini-
strov prvega in tretjega regularnega reda prosilo za podaljša-
nje poskusne dobe, upoštevajoč čas, ki je bil potreben, da so 
se Konstitucije prevedle v druge uradne jezike mednarodne-
ga bratstva in nato v jezike posameznih dežel. Kongregacija 
je soglašala s to prošnjo in dovolila odlog za tri leta.

Med tem časovnim obdobjem so bratstva OFS na vseh 
ravneh preučevala in v praksi preizkušala Konstitucije, ki so 
počasi vtisnile vanje značilnosti svetnosti, edinosti in samo-
stojnosti našega reda. Ni bilo lahko in nekatere vidike si je 
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treba še v polnosti prisvojiti, da bi ob zori tretjega tisočletja 
OFS resnično postal »skupnost, ki bo mogla biti avantgarda 
v Cerkvi in v svetu, za graditev bolj človeške in krščanske 
družbe«, kot je želel leta 1990 kardinal Hamer, prefekt Kon-
gregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apo-
stolskega življenja.

Iz preizkušanja se je razodela vrednost osnovnih značil-
nosti Generalnih konstitucij iz 1990 in samo nekatere vidike 
je bilo potrebno popraviti. Predsedstvo Mednarodnega sve-
ta OFS je občasno usmerjalo potrebno delo in potekalo je po 
zelo širokem posvetovanju, ki je vključilo vsa narodna brat-
stva in mednarodne svétnike poleg samega predsedstva in 
nekaterih izvedencev iz OFS ali določenih od Frančiškovih 
generalnih ministrov.

Generalnemu kapitlju v Madridu (od 23. do 31. oktobra 
1999) je bilo podano besedilo, v katerem so bile zbrane in 
predložene pobude in zahteve, ki so prispele. Predstavljeni 
so bili tudi nekateri alternativni predlogi, ki so jih dala na-
rodna bratstva o zadevah, kjer ni bilo mogoče najti soglasja. 
Besedilo, predloženo kapitlju, so navdihovali naslednji kri-
teriji:

• soglašanje s splošnim in lastnim pravom OFS,
• upoštevanje besedila, ki ga je potrdil Sveti sedež že leta 

1990,
• organizacijska fleksibilnost,
• kulturna in jezikovna prilagodljivost.
Generalni kapitelj se je pozorno in poglobljeno posvetil 

predloženemu besedilu in tudi vsem besednim in pisnim 
pripombam, ki so bile izražene med kapiteljskim delom. Re-
zultat razprav in glasovanj za vsak člen posebej in njihove 
posamezne popravke smo predložili Konferenci Frančiško-
vih generalnih ministrov 21. decembra 1999. Pravniki štirih 
generalnih kurij so ponovno skrbno pregledali besedilo in ga 
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1. avgusta 2000 predložili Kongregaciji za ustanove posve-
čenega življenja in družbe apostolskega življenja v potrditev.  
Ta je odobrila besedilo Konstitucij z odlokom, ki ima datum 
8. decembra 2000, praznik brezmadežnega spočetja blažene 
Device Marije.

In sedaj, bratje in sestre OFS, 6. februarja 2001 bomo raz-
glasili potrjene Generalne konstitucije, ki jih je treba spol-
njevati od 6. marca 2001. Vsak od nas je odgovoren, da bi 
postale »duh in življenje«, orodje krepitve in rasti našega 
reda, da bi šli na globoko (»Duc in altum«), da bi šli naprej z 
upanjem, po spodbudi, ki jo je namenil sveti oče vsem kri-
stjanom z apostolskim pismom »V zarji novega tisočletja« 
ob sklepu velikega jubileja leta 2000. Tudi mi, Frančiškovi 
bratje in sestre v svetu, smo poklicani, da bi bili Kristusove 
priče – »martyres« v izvirnem pomenu te besede, tudi v no-
vem tisočletju.

6. februarja nismo slučajno izbrali za razglasitev Gene-
ralnih konstitucij. Tega dne se spominjamo prvih mučencev, 
najodličnejših prič Japonske, sedemnajst Frančiškovih tre-
tjerednikov, križanih v Nagasakiju skupaj s Petrom Bapti-
stom, Pavlom Mikijem in drugimi tovariši. Bolj malo vemo 
o teh naših daljnih bratih. Vemo pa za njihovo neomajno 
voljo ostati trdni v veri. Niti za ceno življenja se niso hoteli 
umakniti v pričevanju za evangelij.

Tudi v zadnjem stoletju so bili Frančiškovi laiki, ki so, za-
koreninjeni v veri vse do žrtve svojega življenja, izpričevali 
zvestobo krstu in se upirali zlu. Spomnimo se našega brata 
Ceferina Gimeneza Malla, žrtve preganjanja vere med špan-
sko državljansko vojno (1936/1939), ki je bil razglašen za bla-
ženega 4. maja 1997. Spomnimo se Božjega služabnika Fran-
tiška Noseka, češkega politika in brata OFS, žrtve komuni-
stičnega nasilja. Spomnimo se Juvénala Kabera, provinciala 
bratstva OFS v Kigaliju, ki je bil ubit v pobojih rodovne vojne 
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v Ruandi. To so nekateri primeri, toda tudi zanje velja, kar 
je sveti oče pred kratkim poudaril: »Hvaležni moramo biti 
predvsem pogumnemu pričevanju zvestih laikov, neredko 
vse do mučeništva, da vera ni izbrisana iz življenja celih na-
rodov.«

Mogoče od nas ne bodo zahtevali mučeništva krvi, go-
tovo pa bodo zahtevali pričevanje doslednosti in stalnosti 
v izpolnjevanju krstnih obljub, ki smo jih obnovili in znova 
potrdili z obljubo v OFS. V moči zaobljube morata Vodilo in 
udejanjanje, ki ga narekujejo Generalne konstitucije, pred-
stavljati za vsakogar izmed nas trden temelj vsakdanjega iz-
kustva, izhajajoč iz posebne poklicanosti in natančno dolo-
čene identitete. Na tem temelju moramo na novo predelati 
naše bivanje in najti načrt življenja (Frančiškova evangeljska 
radikalnost) in kraj cerkvenega občestva (bratstvo), v katerih 
bo mogoče brati, »zakaj in kako živeti, ljubiti in trpeti« (GK 
čl. 10).

To je želja, s katero sprejema predsedstvo Mednarodnega 
sveta OFS potrjene Generalne konstitucije in jih pošilja vse-
mu redu, da bi jih, kot Vodilo, preučevali, ljubili in po njih 
živeli.

Emanuela De Nunzio
generalna ministrica OFS
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GENERALNE KONSTITUCIJE
FRANČIŠKOVEGA SVETNEGA REDA

Prvo poglavje

FRANČIŠKOV SVETNI RED

Člen 1
1. Vsi verniki so poklicani k svetosti in imajo pravico, da v 

edinosti s Cerkvijo hodijo po lastni duhovni poti.46

2. V Cerkvi je mnogo duhovnih družin z različnimi kariz-
mami. Med te družine štejemo obnovljeno Frančiškovo dru-
žino, ki v svojih raznih vejah priznava sv. Frančiška Asiškega 
za očeta, navdihovalca in vzornika.

3. V Frančiškovi družini ima od začetka lastno mesto 
Frančiškov svetni red – OFS.47 Red je vtkan v organsko zdru-
ženje vseh katoliških bratstev, katerih člani si po nagibih 
Svetega Duha z obljubo prizadevajo, da bi živeli evangelij po 
zgledu sv. Frančiška v svojem svetnem stanu in se držali Vo-
dila, ki ga je odobrila Cerkev.48

46 Prim. ZCP kan 210; 214; C 40 (Koncilski odloki, /konstitucije in odloki 2. vatikan-
skega vesoljnega cerkvenega zbora 1962 - 1965/, Nadškofijski ordinariat, Ljubljana 
1995, so vir za vsa navedena mesta v Konstitucijah, vključno s kraticami).47 Njegovo latinsko ime je »Ordo Franciscanus Saecularis«, italijansko pa se imen-
uje tudi »Fraternità Francescana Secolare« ali »Terzo Ordine Francescano« (TOF). 
Prim. Vodilo 2, opomba 5. Kan 303 ZCP takole označuje tretje redove: »Združenja, 
katerih člani se v svetu pridružijo duhovnosti kake redovne ustanove pod višjim vod-
stvom iste ustanove, živijo apostolsko življenje in si prizadevajo za krščansko popol-
nost, se imenujejo tretji red ali imajo drugo primerno ime.«48 Vodilo so potrdili: papež Nikolaj IV. leta 1289; papež Leon XIII. leta 1883; sedanje 
Vodilo je potrdil papež Pavel VI. 24. junija 1978.

Vod 2

Vod 2
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4. V moči pripadnosti isti duhovni družini je Sveti sedež 
zaupal pastoralno skrb in duhovno asistenco OFS Franči-
škovemu prvemu redu (frančiškani, minoriti in kapucini) in 
regularnemu tretjemu redu (TOR). To so »ustanove«, kate-
rim pripada višje vodstvo po kan. 303 ZCP.49

5. OFS je v Cerkvi javno združenje.50 Deli se v bratstva na 
raznih ravneh: krajevno, pokrajinsko, narodno in mednaro-
dno. Vsako bratstvo je v Cerkvi posebna pravna oseba.

Člen 2
1. Poklicanost v OFS je poseben poklic, ki oblikuje življe-

nje in apostolsko delovanje svojih članov. Zato mu ne morejo 
pripadati tisti, ki so trajno vezani na drugo redovno družino 
ali ustanovo posvečenega življenja.

2. OFS je odprt vernikom vsakega stanu. Pripadati mu 
morejo:

• laiki (moški in ženske);
• škofijski kleriki (diakoni, duhovniki, škofje).

Člen 3
1. Svetnost je značilnost duhovnosti in apostolskega ži-

vljenja pripadnikov OFS.
2. Njihova svetnost se v poklicu in apostolskem življenju 

izraža glede na okoliščine, in sicer:
• za laike: ko gradijo Božje kraljestvo z dejavno in re-

snično navzočnostjo v svetu;51

• za škofijske klerike: ko služijo Božjemu ljudstvu na 
njim lasten način, v soglasju s škofom in duhovniki.52

49 Prim. Konstitucije OFS 85,2. Kadar navajamo Konstitucije brez posebne specifika-
cije, se navedek nanaša na te Konstitucije.50 Prim. ZCP kan. 116; 301,3; 312; 313.51 Prim. ZCP kan. 225; govor Janeza Pavla II. OFS, 27. septembra 1982, v: L’Osservatore 
Romano, 28. septembra 1982.52 Prim. ZCP kan. 275 sl; D 12; 14; 15 sl.
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Oboji se navdihujejo ob evangeljskih odločitvah svetega 
Frančiška Asiškega in se obvezujejo, da bodo nadaljevali nje-
govo poslanstvo skupaj z drugimi člani Frančiškove družine. 
 3. Poklicanost v OFS je poklic živeti evangelij v bratski 
skupnosti. V ta namen se člani OFS združujejo v cerkvenih 
občestvih, ki se imenujejo bratstva.

Člen 4
1. OFS se ravna po splošnem cerkvenem in lastnem pravu: 

Vodilu, Konstitucijah, Obredniku in posebnih statutih.
2. Vodilo določa naravo, namen in duha OFS.
3. Konstitucije imajo namen:

• udejanjiti Vodilo;
• konkretno določiti pogoje za pripadnost OFS, njegovo 

vodstvo, organizacijo življenja bratstva, sedež.53

Člen 5
1. Vodilo in Konstitucije avtentično razlaga Sveti sedež.
2. Za praktično razlaganje Konstitucij je pristojen gene-

ralni kapitelj OFS z namenom, da usklajuje njihovo uporab-
nost po različnih pokrajinah in ravneh OFS.

3. Za razlaganje posebnih točk, ki zahtevajo pravočasno 
odločitev, je pristojno predsedstvo Mednarodnega sveta 
OFS. Tako pojasnilo velja do naslednjega generalnega kapi-
tlja.

Člen 6
1. Mednarodno bratstvo OFS ima svoj statut, ki ga odobri 

generalni kapitelj.

53 Prim. ZCP kan. 304.

Vod 3

Vod 3
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2. Narodna bratstva imajo svoje statute, ki jih odobri 
predsedstvo Mednarodnega sveta OFS.

3. Pokrajinska in krajevna bratstva morejo imeti svoje sta-
tute, ki jih odobri svet na višji ravni.

Člen 7
Vse določbe, ki se ne ujemajo s temi Konstitucijami, so 

ukinjene.
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Drugo poglavje

NAČIN ŽIVLJENJA IN 
APOSTOLSKA DEJAVNOST

Prvi naslov

NAČIN ŽIVLJENJA

Člen 8
 1. Frančiškovi bratje in sestre v svetu se z izpovedjo oblju-

be zavezujejo živeti evangelij po frančiškovski duhovnosti v 
njihovem svetnem stanu.

 2. V luči vere skušajo poglobiti vrednote in izbire evan-
geljskega življenja po Vodilu OFS:

• na poti spreobrnjenja in oblikovanja, ki se trajno ob-
navlja;

• odprti za potrebe, ki se porajajo v družbi in cerkveni 
resničnosti, »ko prehajajo od evangelija v življenje in 
iz življenja k evangeliju«;

• v osebni in skupni razsežnosti te duhovne poti.

Člen 9
1. Duhovnost bratov in sester OFS je življenjski načrt, 

usmerjen na Kristusovo osebo in hojo za njim,54 ni pa podro-
ben načrt, ki bi ga bilo treba le uresničiti v praksi.

2. Sestra in brat OFS si prizadevata, da bi posnemala Kri-
stusa in živela po njegovih naukih, zato morata osebno in 
vztrajno preučevati evangelij in Sveto pismo. Bratstvo in nje-

54 Prim. FNPVod 22,41; 2 FPKr 51.

Vod 7

Vod 4

Vod 5

Vod 4
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govi odgovorni naj vzbujajo ljubezen do evangeljske besede 
in pomagajo bratom in sestram, da spoznavajo Sveto pismo 
in ga razumejo tako, kakor ga s pomočjo Svetega Duha ozna-
njuje Cerkev.55

Člen 10
»Kristus, ubog in križan«, zmagovalec smrti in od mrtvih 

vstali, največje razodetje Božje ljubezni do človeka, je »knji-
ga«, v kateri naj se bratje in sestre s posnemanjem sv. Fran-
čiška učijo, zakaj in kako živeti, ljubiti in trpeti. V njem od-
krivajo vrednost nasprotovanj zaradi pravičnosti ter smisel 
težav in križev vsakdanjega življenja. Z njim morejo sprejeti 
Očetovo voljo tudi v najtežjih okoliščinah in živeti v franči-
škovskem duhu miru, v zavračanju slehernega nauka, ki na-
sprotuje človekovemu dostojanstvu.

Člen 11
V zavesti, da je Sveti Duh vir njihovega poklica, navdiho-

valec bratskega življenja in poslanstva, naj Frančiškovi bratje 
in sestre v svetu skušajo posnemati Frančiškovo zvestobo 
njegovim navdihom in naj poslušajo svetnikovo spodbudo, 
da je treba predvsem hrepeneti po »Gospodovem Duhu in 
njegovi sveti dejavnosti«.56

Člen 12
1. Navdihnjeni z zgledom in spisi sv. Frančiška, predvsem 

pa v moči milosti Svetega Duha naj bratje in sestre vsak dan 
živijo v veri veliki dar, ki nam ga je dal Kristus: razodetje 
Očeta. Naj pričajo za to vero pred ljudmi:

55 Prim. BR 10. 56 FPVod 10,8.

Vod 10
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• v družinskem življenju;
• pri delu;
• v veselju in trpljenju;
• pri stikih z ljudmi, ker smo vsi bratje in sestre istega 

Očeta;
• z navzočnostjo in sodelovanjem v družbenem življenju;
• z bratskim odnosom do stvarstva.

2. Z Jezusom, pokornim do smrti, naj skušajo spoznati 
in izvrševati Očetovo voljo. Naj se zahvaljujejo Bogu za dar 
svobode in za razodetje zakona ljubezni. Da bi mogli izpol-
niti Očetovo voljo, naj sprejemajo pomoč, ki jim jo po posre-
dovanju Cerkve nudijo tisti, ki imajo v njej avtoriteto, ter po-
moč bratov in sester. Z vedro odločnostjo naj v družbenem 
življenju tvegajo pogumne izbire.

3. Sestre in bratje naj ljubijo sinovsko srečanje z Bogom 
in duša njihovega življenja in delovanja naj bosta molitev 
in premišljevanje. Naj skušajo odkriti navzočnost Očeta v 
lastnem srcu, v naravi in življenju ljudi, v katerih se udeja-
nja njegov odrešenjski načrt. Premišljevanje te skrivnosti 
jih bo usposobilo za sodelovanje pri tem načrtu ljubezni. 

Člen 13
1. Bratje in sestre OFS, ki so jih nekdaj imenovali »spokor-

ni bratje in sestre«, naj se trudijo, da bi živeli v duhu stalnega 
spreobračanja. Sredstva za razvijanje te posebnosti poklica 
sestre in brata OFS, osebno in v bratstvu, so: poslušanje in 
bogoslužje Božje besede, prenova življenja, duhovne vaje, 
pomoč duhovnega svetovalca in spokorna bogoslužja. Več-
krat naj pristopajo k zakramentu sprave in naj poskrbijo, da 
ga bodo obhajali skupno v bratstvu, ali pa z vsem Božjim 
ljudstvom.57

57 Ordo Poenitentiae, uvod 22 sl.

Vod 10

Vod 8

Vod 7
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2. V tem duhu spreobrnjenja je treba živeti ljubezen do 
prenove Cerkve, ki naj jo spremlja osebna in skupna prenova. 
Sad spreobrnjenja, ki je odgovor na Božjo ljubezen, so dela 
ljubezni do bratov in sester.58

3. Spokorna dela, kakor sta post in vzdržnost od mesnih 
jedi, ki so običajna med spokornimi Frančiškovimi brati in 
sestrami, naj spoznajo, cenijo in opravljajo po splošnih cer-
kvenih navodilih.

Člen 14
1. V zavesti, da je Bog hotel iz nas narediti eno ljudstvo 

in postaviti Cerkev za splošni zakrament odrešenja, naj si 
bratje in sestre prizadevajo v veri premišljevati o Cerkvi, o 
njenem poslanstvu v današnjem svetu in o svoji vlogi v njej. 
Sprejemajo naj izzive in prevzemajo odgovornosti, ki jim jih 
razodeva to premišljevanje.

2. Evharistija je središče cerkvenega življenja. V njej nas 
Kristus združuje s seboj in med seboj kot eno telo. Zato naj 
bo evharistija središče bratskega življenja. Bratje in sestre naj 
se, čim pogosteje je mogoče, udeležujejo sv. maše. Spominja-
jo naj se spoštovanja in ljubezni sv. Frančiška, ki je v evhari-
stiji živel vse skrivnosti Kristusovega življenja.

3. Naj sodelujejo v zakramentih svete Cerkve in naj se ne 
trudijo samo za osebno posvečenje, ampak pospešujejo tudi 
rast Cerkve in širjenje Božjega kraljestva. Sodelujejo naj pri 
živem in zavestnem obhajanju zakramentov v svojih župnijah, 
posebno pri krstu, birmi, zakonu in bolniškem maziljenju. 

58 2 FPKr 25 sl.

Vod 8
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 4. Bratje in sestre ter bratstva naj pazijo na navodila Obre-
dnika glede različnih oblik liturgične molitve Cerkve, pred-
nost pa naj dajejo molitvenemu bogoslužju.59

5. Pravi častilci lahko častijo in molijo Očeta na vsakem 
kraju in ob vsakem času. Vendar naj se bratje in sestre tru-
dijo najti trenutke za tihoto in zbranost, da bi se posvetili 
izključno molitvi.

Člen 15
1. Sestre in bratje OFS naj si prizadevajo, da bi živeli v 

duhu blagrov, posebno v duhu uboštva. Evangeljsko uboštvo 
razodeva zaupanje v Očeta, daje notranjo svobodo in spod-
buja k pravičnejši porazdelitvi bogastva.

2. Bratje in sestre OFS, ki morajo z delom in material-
nimi dobrinami skrbeti za družine in služiti družbi, živijo 
evangeljsko uboštvo na poseben način. Da bi ga razumeli in 
sprejeli, je potreben velik oseben napor in spodbuda bratstva 
v molitvi in pogovoru, skupna prenova življenja, posluh za 
smernice Cerkve in za potrebe družbe.

3. Sestre in bratje OFS naj se trudijo, da bi čimbolj omejili 
osebno porabo, da bi mogli bolje deliti duhovne in materi-
alne dobrine z brati in sestrami, posebno z najbolj ubogimi. 
Zahvaljujejo naj se Bogu za dobrine, ki so jih prejeli, in naj jih 
uporabljajo kot dobri upravitelji in ne kot gospodarji.

59 Obrednik OFS, Dodatek 26; 27. (Po Vodilu čl. 8 naj se bratje in sestre OFS pridružijo 
liturgični molitvi v eni izmed oblik, ki jih je Cerkev predložila, in tako podoživljajo 
skrivnosti Kristusovega življenja.
Omenjene molitve morejo biti:
a. Hvalnice in Večernice, ki jih opravljajo skupno ali privatno. To bogoslužje naj ima 

prednost, kadar je zbrano bratstvo.
b. Kratke in prilagojene oblike besednega bogoslužja krajevne Cerkve.
c. Malo molitveno bogoslužje blažene Device Marije.
č. Molitveno bogoslužje Gospodovega trpljenja.
d. Molitev 12 očenašev s kratkimi svetopisemskimi odlomki, ki naj bo prilagojena 

molitvenemu bogoslužju, posebno ker je to v mnogih deželah še živa molitev in je 
koristna oblika molitve v nekaterih okoliščinah.)

Vod 11
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Odločno naj se uprejo porabništvu ter ideologijam in pra-
ksi, ki bolj cenijo bogastvo kot človeške in verske vrednote in 
omogočajo izkoriščanje človeka.

4. Ljubijo in gojijo naj čistost srca, ki je vir pravega bratstva. 

Člen 16
1. Marija, Jezusova mati, je zgled poslušanja Božje besede 

in zvestobe v poklicu: kakor Frančišek vidimo v njej uresni-
čene vse evangeljske kreposti.60

Sestre in bratje naj gojijo posebno ljubezen do presvete 
Device, naj jo posnemajo v molitvi in otroški vdanosti. Svojo 
pobožnost do nje naj razodevajo v izrazih pristne vere, kakor 
jih sprejema Cerkev.

2. Marija je za vso cerkveno skupnost zgled rodovitne in 
zveste ljubezni. Bratje in sestre OFS in bratstva naj skušajo 
živeti izkustvo sv. Frančiška, ki je postavil Devico za vodni-
co svojega življenja in delovanja. Z njo naj kakor učenci na 
binkošti prejmejo Svetega Duha, da bi postali skupnost lju-
bezni.61

60 FPozM. 61 Prim. 2 Celano 198.
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Drugi naslov

DEJAVNA NAVZOČNOST V CERKVI IN 
SVETU

Člen 17
1. Ker so bratje in sestre OFS poklicani, da sodelujejo pri 

graditvi Cerkve kot zakramentu odrešenja za vse ljudi in ker 
so s krstom in z obljubo »priče in orodje njenega poslanstva«, 
oznanjajo Kristusa z življenjem in besedo. Njihov prednostni 
apostolat je osebno pričevanje62 v okolju, v katerem živijo, in 
služba pri gradnji Božjega kraljestva v zemeljskih danostih.

2. V bratstvih naj pospešujejo pripravljanje sester in bratov 
za širjenje evangeljskega sporočila »v skupnih svetnih zade-
vah«63 in za sodelovanje pri katehezah znotraj cerkvenih skupin. 
 3. Tisti, ki so poklicani, da opravljajo katehetsko službo 
ali predsedujejo cerkvenim skupnostim ali opravljajo druge 
službe, in posvečeni služabniki, naj si pridobijo ljubezen sv. 
Frančiška do Božje besede, njegovo vero v tiste, ki jo ozna-
njajo, in veliko gorečnost, s katero je sprejel papeževo dovo-
ljenje za oznanjevanje pokore.

4. Sodelovanje pri službi posvečevanja, ki jo Cerkev opra-
vlja s pomočjo bogoslužja, molitve, z deli spokornosti in lju-
bezni do bližnjega, naj naj sestre in bratje vršijo predvsem v 
svojih družinah, nato v bratstvih in končno s svojo dejavno 
navzočnostjo v krajevni Cerkvi in družbi.

62 Prim. 1 FPVod 17,3; Legenda treh tovarišev 36, 2 FPKR 53.63 C 35.

Vod 6
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Za pravično in bratsko družbo

Člen 18
1. Sestre in bratje OFS so poklicani, da osebno prispevajo 

k razvoju človeštva, ko se navdihujejo ob osebi in sporoči-
lu sv. Frančiška, v katerem so dostojanstvo človekove osebe, 
odgovornost in ljubezen žive resničnosti.64

2. Poglabljati morajo prave temelje vesoljnega bratstva in 
povsod ustvarjati duha sprejemanja in bratsko ozračje. Odloč-
no naj se upirajo vsem oblikam izkoriščanja, diskriminacije, 
potiskanja ljudi na rob in vsakršni ravnodušnosti do bližnjega. 
 3. Sodelujejo naj z gibanji, ki pospešujejo bratstvo med 
ljudmi: naj si prizadevajo »ustvariti dostojne življenjske raz-
mere« za vse in naj delajo za svobodo slehernega naroda.

4. Ko posnemajo sv. Frančiška, zavetnika ekologov, naj po-
spešujejo dejavne pobude za ohranitev stvarstva, sodelujejo 
pri naporih za preprečevanje onesnaževanja in uničevanja 
narave in ustvarjajo pogoje življenja in okolja, ki ne bodo 
ogrožali človeka.

Člen 19
1 Bratje in sestre OFS naj v okolju, v katerem živijo, vedno 

delujejo kot kvas s pričevanjem bratske ljubezni in z jasnimi 
krščanskimi načeli.

2. V duhu majhnosti naj se prvenstveno zavzemajo za 
reveže in odrinjene na rob, bodisi za posameznike, skupi-
ne oseb, ali ves narod; sodelujejo naj pri premagovanju od-
rinjenosti in tistih oblik revščine, ki so sad neuspešnosti in 
krivice.

64 Prim. CS 31 sl.

Vod 13

Vod 13

Vod 14
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Člen 20
1. Ko se trudijo graditi Božje kraljestvo v časnih resnično-

stih in razmerah, bratje in sestre OFS živijo svojo pripadnost 
Cerkvi in družbi kot nedeljivo resničnost svoje poklicanosti.

2. Kot prvi in temeljni prispevek h gradnji bolj pravičnega 
in bratskega sveta se trudijo za marljivo izpolnjevanje svojih 
delovnih obveznosti in si prizadevajo za ustrezno strokovno 
izpopolnjevanje. V istem duhu služenja prevzemajo svoje so-
cialne in družbene odgovornosti.

Člen 21
1. Za sv. Frančiška je delo dar in delati milost. Vsakodnev-

no delo ni samo sredstvo za preživljanje, ampak tudi slu-
ženje Bogu in bližnjemu ter priložnost za razvijanje lastne 
osebnosti. V prepričanju, da je delo pravica in dolžnost in da 
vsaka vrsta dela zasluži spoštovanje, naj bratje in sestre pri-
zadevno sodelujejo, da bi vsi imeli delo in bi bili vsi delovni 
pogoji vedno bolj človeški.

2. Razvedrilo in prosti čas imata svojo vrednost in sta po-
trebna za razvoj osebe. Bratje in sestre OFS naj skrbijo za 
pravilno razmerje med delom in počitkom in naj najdejo pri-
merne oblike dejavnosti za prosti čas.65

Člen 22
1. Sestre in bratje OFS »naj bodo navzoči ... v javnem ži-

vljenju«; sodelujejo naj, kolikor jim je mogoče, pri uveljavlja-
nju pravičnih zakonov in odredb.

2. Na področju človeškega razvoja in pravičnosti se mora-
jo bratstva truditi s pogumnimi pobudami, v soglasju s po-
klicem v OFS in smernicami Cerkve. Kadarkoli je prizadeto 

65 Prim. CS 67; CD 16 sl.

Vod 14

Vod 16

Vod 15
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človekovo dostojanstvo zaradi kakršnekoli oblike zatiranja 
ali brezbrižnosti, naj zavzemajo jasna stališča. Žrtvam krivic 
naj nudijo bratsko pomoč.

3. Odpoved uporabi nasilja, značilna za učence sv. Franči-
ška, ne pomeni odpovedi vsakemu delovanju; bratje in sestre 
pa naj pazijo, da bo njihovo delovanje vedno navdihnjeno s 
krščansko ljubeznijo.

Člen 23
1. Mir je delo pravičnosti ter sad sprave in bratske ljube-

zni.66 Frančiškovi bratje in sestre v svetu so poklicani, da bi 
bili nosilci miru v svojih družinah in v družbi:

• skrbijo naj za ponudbo in širjenje miroljubnih idej in 
drž;

• razvijajo naj lastne pobude in sodelujejo, sami in kot 
bratstvo, s pobudami papeža, krajevnih Cerkva in 
Frančiškove družine;

• sodelujejo naj pri gibanjih in z ustanovami, ki delajo 
za mir v spoštovanju njegovih pristnih temeljev.

2. Čeprav priznavajo pravico do osebne ali narodne samo-
obrambe, naj cenijo odločitev tistih, ki zaradi ugovora vesti 
odklanjajo nošenje orožja.

3. Zaradi miru v družini naj sestre in bratje v primernem 
času napišejo oporoko glede svojega premoženja.

V družini

Člen 24
1. Bratje in sestre OFS naj imajo svojo družino za prven-

stveno okolje, v katerem živijo krščansko življenje in poklic 

66 CS 78.

Vod 19
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v OFS. V družini naj najdejo čas za molitev, Božjo besedo in 
krščansko katehezo. Prizadevajo naj si za spoštovanje vsake-
ga življenja od spočetja in v vseh okoliščinah do smrti.

Zakonci naj najdejo v Vodilu OFS trdno pomoč na njihovi 
poti krščanskega življenja, v zavesti, da je v zakramentu sv. 
zakona njihova ljubezen deležna ljubezni, ki jo ima Kristus 
do svoje Cerkve. Ljubezen zakoncev in potrditev vrednote 
zvestobe sta globoko pričevanje za lastno družino, Cerkev 
in svet.

2. V bratstvu:
• vsebina pogovora in sporočanja izkušenj naj bo dru-

žinska in zakonska duhovnost ter krščansko reševanje 
družinskih problemov;

• naj ne pozabijo na pomembne trenutke družinskega 
življenja sester in bratov in naj bratsko skrbijo za tiste 
- samske, vdove, starše samohranilce, ločene, razporo-
čene - ki živijo v težkih razmerah in pogojih;

• naj ustvarjajo ozračje za pogovor med mladimi in sta-
rimi (med generacijami);

• priporoča se oblikovanje skupin zakoncev in skupin 
za družine.

3. Sestre in bratje naj sodelujejo pri naporih Cerkve in 
družbe, da bi se utrdila vrednota zvestobe in spoštovanje ži-
vljenja in bi se našel odgovor na socialne probleme družine.

Člen 25
Prepričani, da je »treba vzgajati otroke tako, da bodo 

lahko odprli svoje duše za skupnost ..., da se bodo zaveda-
li svojega živega in dejavnega članstva v Božjem ljudstvu«,67 
in zaradi čara, ki ga ima sv. Frančišek zanje, naj podpirajo,  

67 LA 30.

Vod 19
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če je primerno, nastajanje otroških skupin, ki bi jih s pomo-
čjo vzgoje in z njihovi starosti primerno organizacijo vpeljali 
v spoznavanje in ljubezen do frančiškovskega načina življe-
nja. Narodni statuti bodo dali primerna navodila za organi-
zacijo teh skupin in njihov odnos do bratstva in Frančiško-
vih mladinskih skupin.

Glasniki veselja in upanja

Člen 26
1. Frančišek je tudi v bolečini okusil zaupanje in veselje, 

ker je črpal iz:
• izkustva Božjega očetovstva;
• trdne vere, da bo vstal s Kristusom v večno življenje;
• izkušnje, da more najti in hvaliti Stvarnika v vesolj-

nem bratstvu z vsemi stvarmi.68

Zato naj sestre in bratje OFS, v skladu z evangelijem, pri-
trdijo upanju in veselju do življenja. Naj se vedno bojujejo 
proti mnogoterim stiskam in malodušju in tako pripravljajo 
lepšo prihodnost.

2. V bratstvu naj bratje in sestre pospešujejo medsebojno 
razumevanje in naj skrbijo, da bo vzdušje na srečanjih prije-
tno in polno veselja. Med seboj naj se spodbujajo k dobremu.

Člen 27
1. Sestre in bratje, napredujoč v življenjskih obdobjih, naj 

se učijo sprejemati bolezen in vedno večje težave in naj da-
jejo svojemu življenju globlji smisel s postopno odpovedjo in 
usmeritvijo v obljubljeno deželo. Trdno naj bodo prepričani, 
da se bo občestvo vernih v Kristusu in tistih, ki se ljubijo v 
Njem, nadaljevalo v večnem življenju kot »občestvo svetih«.

68 Prim. 2 Celano 125; Legenda iz Perugie 43; Legenda Maior 9,1.
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2. Bratje in sestre OFS naj se trudijo, da bodo v svojem 
okolju, predvsem pa v bratstvu, ustvarili ozračje vere in upa-
nja, da bodo na »sestro smrt« gledali kot na prehod k Očetu 
in bi se vsi mogli nanj pripraviti z vedrino in umirjenostjo.
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Tretje poglavje

ŽIVLJENJE V BRATSTVU

Prvi naslov

SPLOŠNA NAVODILA

Člen 28
1. Bratstvo OFS ima svoj izvor v navdihu sv. Frančiška 

Asiškega, kateremu je Najvišji odkril evangeljsko bistvo ži-
vljenja v bratski skupnosti.69

2. »OFS se deli na bratstva na raznih ravneh« z namenom, 
da v urejeni obliki pospešuje edinost in medsebojno sodelo-
vanje med brati in sestrami ter njihovo dejavno in skupno-
stno navzočnost tako v krajevni kot v vesoljni Cerkvi. OFS 
se bo poleg tega trudil za služenje svetu, posebej v življenju 
družbe.

3. Sestre in bratje se združujejo bodisi v krajevnih brat-
stvih, ki so ustanovljena pri kaki cerkvi ali redovni hiši, bo-
disi v osebnih bratstvih, ustanovljenih iz določenih razlogov, 
ki so veljavni in priznani v odločbi o ustanovitvi.70

Člen 29
1. Krajevna bratstva se združujejo v bratstva na različnih 

ravneh: pokrajinski, narodni in mednarodni glede na cerkve-
ne, ozemeljske ali druge kriterije. Usklajena in povezana so po 
določilih Vodila in Konstitucij. To je zahteva občestva med 
bratstvi za urejeno sodelovanje med njimi in za edinost OFS. 

69 Prim. Konstitucije 3,3; 1 FOp 14.70 Prim. ZCP kan. 518.

Vod 20
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 2. Ta bratstva, ki so v Cerkvi posebne pravne osebe, naj 
postanejo, če je mogoče, civilne pravne osebe, da bi lahko 
bolje izpolnjevale svoje poslanstvo. Narodni sveti imajo dol-
žnost, da dajo navodila glede razlogov in postopkov, ki se jih 
je treba držati.

3. Narodni statuti morajo določiti kriterije glede organi-
zacije OFS v narodu. Prilagoditev teh kriterijev se prepušča 
pametni presoji odgovornih v določenih bratstvih in naro-
dnem svetu.

Člen 30
1. Bratje in sestre so soodgovorni za življenje bratstva, ki mu 

pripadajo, in za OFS kot organsko celoto vseh bratstev po svetu.
2. Čut soodgovornosti bratov in sester zahteva osebno 

navzočnost, pričevanje, molitev, dejavno sodelovanje v skla-
du z zmožnostmi posameznika in morebitne naloge pri ani-
maciji bratstva.

3. V družinskem duhu naj vsak brat ali sestra prispevata 
po svojih zmožnostih v blagajno bratstva, da bi tako zbirali 
sredstva, ki so potrebna za življenje bratstva in za njegove 
dejavnosti pri bogoslužju, apostolatu in dobrodelnosti. Brat-
stva naj prispevajo denarno pomoč in druge prispevke za 
podporo dejavnosti in delovanje bratstev na višji ravni.

Člen 31
1. »Na raznih ravneh spodbuja in vodi vsako bratstvo svet 

in minister (ali predsednik)«. Te službe so podeljene z voli-
tvami v soglasju z Vodilom, Konstitucijami in lastnimi sta-
tuti. Samo v izjemnih primerih ali v prvem obdobju njihove 
ustanovitve morejo obstajati bratstva brez rednega sveta. To 
pomanjkljivost nadomesti svet na višji ravni samo za čas, ki 
je nujen, da bi si bratstvo opomoglo ali na novo zaživelo, da 
se usposobijo animatorji in izvedejo volitve.

Vod 20

Vod 25
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2. Služba ministra ali svétnika je bratsko služenje, obve-
za, da bo zavzet in odgovoren do vsakega brata in sestre ter 
bratstva, da bi se vsak uresničil v svojem poklicu in bi bilo 
vsako bratstvo pravo Frančiškovo cerkveno občestvo, dejav-
no navzoče v Cerkvi in družbi.

3. Odgovorni v OFS na vsaki ravni naj bodo bratje in se-
stre z večnimi obljubami, prepričani v veljavnost evangelj-
skega življenja v duhu sv. Frančiška. S širokim in velikodu-
šnim pogledom naj pozorno spremljajo življenje Cerkve in 
družbe; odprti naj bodo za dialog, pripravljeni na dajanje in 
sprejemanje pomoči in na sodelovanje.

4. Odgovorni naj skrbijo za duhovno in tehnično pripravo 
in animacijo srečanj, tako v bratstvih kot v svetih. Skušajo 
naj vliti duha in življenje v bratstvo s svojim pričevanjem in 
naj predlagajo primerna sredstva za razvoj življenja bratstva 
in apostolske dejavnosti v duhu temeljnih izbir v OFS. Skrbi-
jo naj za izvrševanje sprejetih odločitev in pospešujejo sode-
lovanje bratov in sester.

Člen 32
1. Predsedniki in svétniki naj živijo in pospešujejo duha in 

resničnost občestva med brati in sestrami, med različnimi 
bratstvi ter med njimi in vso Frančiškovo družino. Mir in 
sprava v življenju bratstva naj jim bosta pri srcu pred vsemi 
drugimi stvarmi.

2. Vodstvena služba predsednikov in svétnikov je začasna. 
Bratje in sestre naj se izogibajo vsakega častihlepja, pokažejo 
naj ljubezen do bratstva v duhu služenja in naj radi sprejme-
jo ali zapustijo katerokoli dolžnost.

Člen 33
1. Pri vodstvu in usklajevanju bratstev in reda naj se pospe-

šujeta osebnost in sposobnost posameznih bratov in sester  

Vod 21
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ter posameznih bratstev, in se spoštuje različnost v izraža-
nju Frančiškovega ideala in različnost kultur.

2. Sveti na višji ravni naj ne delajo tega, kar more enako dobro 
narediti krajevno bratstvo ali nižji svet; spoštujejo in pospe-
šujejo naj njihovo življenjskost, da bi tako enakovredno mogli 
izpolniti svoje dolžnosti. Krajevna bratstva in njihovi sveti 
naj si prizadevajo, da bodo izpolnili odločbe mednarodnega 
sveta in drugih svetov na višji ravni, in naj izvršujejo progra-
me tako, da jih prilagodijo, če je potrebno, svojim razmeram. 

Člen 34
Kjer razmere okolja in potrebe članov to zahtevajo, se 

morejo v življe nju bratstva pod vodstvom istega sveta usta-
noviti sekcije ali skupine, ki naj združujejo člane s sorodni-
mi interesi ali istimi delovnimi usmeritvami.

Takšne skupine morejo imeti posebna pravila glede sre-
čanj in dejavnosti, da so le zveste zahtevam, ki izvirajo iz 
pripadnosti kakemu bratstvu. Narodni statuti določajo pri-
merne kriterije za oblikovanje sekcij ali skupin.

Člen 35
1. Svetni duhovniki, ki spoznajo, da jih Sveti Duh kliče k 

deleženju pri karizmi sv. Frančiška v svetnem bratstvu, naj 
najdejo v njem posebno pozornost, ki je primerna njihovemu 
poslanstvu v Božjem ljudstvu.

2. Duhovniki v OFS se morejo združevati v osebna brat-
stva, da bi poglobili asketske in pastoralne spodbude, ki iz-
virajo iz življenja in nauka sv. Frančiška ter Vodila OFS, da 
bi bolje živeli svoj poklic v Cerkvi. Primerno je, da imajo du-
hovniška bratstva svoje statute, ki bi določali konkretne na-
čine sestave bratstev, njihovih bratskih srečanj in duhovnega 
oblikovanja, hkrati pa naj poskrbijo, da bo njihova občestve-
na vez z vsem redom živa in dejavna.
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Člen 36
1. V veliko pomoč pri duhovnem in apostolskem razvoju 

OFS morejo biti bratje in sestre z zasebnimi zaobljubami, ki 
si prizadevajo, da bi živeli v duhu blagrov ter so bolj razpolo-
žljivi za kontemplativno življenje in služenje v bratstvu.

2. Ti bratje in sestre se morejo združevati v skupine po 
statutih, ki jih odobri narodni svet, če pa se te skupine raz-
širijo preko narodnih meja, pa predsedstvo Mednarodnega 
sveta OFS.

3. Ti statuti se morajo ujemati s temi Konstitucijami.
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Drugi naslov

VSTOP V RED IN VZGOJA

Člen 37
1. Vključitev v red vsebuje: čas uvajanja, čas vzgoje in za-

obljubo Vodila.
2. Z vstopom v bratstvo se prične vzgoja, ki mora rasti vse 

življenje. Vsi naj se zavedajo, da je Sveti Duh glavni vzgojitelj 
in naj vedno pozorno sodelujejo z njim. Odgovorni za vzgojo 
so: kandidat sam, vse bratstvo, predsednik s svetom, odgo-
vorni za vzgojo in asistent.

3. Bratje in sestre so odgovorni za svojo vzgojo. Vedno 
popolneje naj razvijajo poklic, ki so ga prejeli od Gospoda. 
Bratstvo je poklicano, da pomaga bratom in sestram na tej 
poti, da jih prijazno sprejme, moli zanje in jim daje lep zgled.

4. Skupna odgovornost in dolžnost narodnih in pokrajin-
skih svetov je, da izdelajo in sprejmejo sredstva, ki so pri-
merna za vzgojo v krajevnih razmerah in pomagajo odgo-
vornim za vzgojo v posameznih bratstvih.

Čas uvajanja 

Člen 38
1. Čas uvajanja je pripravljalna doba za pravi in posebni 

čas vzgoje. Namen te dobe je preverjanje poklica in medse-
bojno spoznavanje med bratstvom in kandidatom. Mora pa 
zagotoviti svobodo in resnost vstopa v OFS.

2. Čas in potek uvajanja določa narodni statut.
3. V pristojnosti sveta bratstva je, da odloča o morebitnih 

Vod 23

Vod 23
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spremembah tega časa uvajanja, vendar naj se drži smernic na-
rodnega sveta.

Sprejem v red

Člen 39
1. Prošnjo za sprejem v red, po možnosti pisno, uradno pre-

dloži kandidat predsedniku krajevnega ali osebnega bratstva. 
 2. Pogoji za sprejem so: izpovedovanje katoliške vere, ži-
vljenje v občestvu s Cerkvijo, pošteno moralno življenje, ja-
sna znamenja poklica.71

3. Svet bratstva skupno odloči o prošnji in v predpisani 
obliki odgovori kandidatu ter obvesti bratstvo.

4. Obred sprejema se opravi po obredniku.72 Listina o 
sprejemu se vpiše in shrani v arhivu bratstva.

Čas vzgoje

Člen 40
1. Čas začetne vzgoje traja vsaj eno leto. Narodni statuti 

morejo določiti daljšo dobo. Namen tega časa je dozorevanje 
poklica, izkustvo evangeljskega življenja v bratstvu in boljše 
spoznavanje reda. V času vzgoje naj se novinci pogosto sha-
jajo za študij in molitev ter konkretno izkustvo služenja in 
apostolata. Takšna srečanja, kolikor je mogoče in primerno, 
naj bodo skupaj s kandidati drugih bratstev.

2. Kandidati naj se uvajajo v branje in premišljevanje Sve-
tega pisma, naj spoznavajo osebo in spise sv. Frančiška in 
frančiškovsko duhovnost ter študirajo Vodilo in Konstituci-
je. Vzgajajo naj se v ljubezni do Cerkve in sprejemanju njene-

71 Prim. ZCP kan. 316.72 Prim. Obrednik OFS, 1. del, 10 sl.; 1. poglavje.
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ga učiteljstva. Laiki naj se vadijo živeti svoje časne dolžnosti 
v svetu v evangeljskem duhu.

3. Udeležba pri srečanjih krajevnega bratstva je prvi nujni 
pogoj, da se vpeljejo v skupno molitev in življenje bratstva.

4. Naj se izvaja vzgoja v frančiškovskem duhu in naj ustre-
za miselnosti okolja.

Zaobljuba ali obljuba evangeljskega življenja

Člen 41
1. Ko kandidat konča čas začetne vzgoje, izroči predsedni-

ku krajevnega bratstva prošnjo, da bi napravil zaobljubo. Ko 
je svet bratstva slišal mnenje odgovornega za vzgojo in asi-
stenta, s tajnim glasovanjem odloči o pripustitvi k zaobljubi; 
o tem obvesti kandidata in seznani bratstvo.

2. Pogoji za zaobljubo ali obljubo evangeljskega življenja so: 
 • starost, kakor določajo narodni statuti;

• dejavna udeležba v začetni vzgoji vsaj eno leto;
• soglasje sveta krajevnega bratstva.

3. Če se zdi potrebno podaljšati obdobje začetne vzgoje, naj 
to ne bo dlje od enega leta od časa, ki ga določa narodni statut. 

Člen 42
1. Zaobljuba je slovesno cerkveno dejanje, s katerim kan-

didat v zavesti, da ga je poklical Kristus, obnovi krstne oblju-
be in javno potrdi lastno odločitev za življenje po evangeliju 
v svetu po zgledu sv. Frančiška in Vodilu OFS.

2. Zaobljuba vključuje kandidata v red in je že po 
sebi trajna. Pred večno zaobljubo je - zaradi objek-

73 Prim. Obrednik OFS, 1. del, 18.
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tivnih in konkretnih vzgojnih razlogov - možna za-
časna zaobljuba, ki se obnavlja vsako leto. Celotni 
čas začasne zaobljube ne sme biti daljši od treh let.73 

 3. Zaobljubo sprejme predsednik krajevnega bratstva ali 
njegov pooblaščenec v imenu Cerkve in OFS. Obred se opra-
vi po obredniku.74

4. Dejanje zaobljube ne obvezuje samo zaobljubljenih, v 
odnosu do bratstva, ampak enako obvezuje tudi bratstvo, da 
skrbi za njihov človeški in verski blagor.

5. Listina zaobljube se vpiše in shrani v arhivu bratstva.

Člen 43
Narodni statuti določajo:

• najnižjo starost za zaobljubo, ki ne more biti nižja od 
dopolnjenih osemnajst let;

• razpoznavni znak pripadnosti redu (»TAU« ali drugo 
frančiškovsko znamenje).

Trajna vzgoja

Člen 44
1. Vzgoja sester in bratov, ki se je začela v predhodnih ob-

dobjih, se trajno in neprekinjeno dopolnjuje. To je treba ra-
zumeti kot pomoč pri spreobračanju vsakega75 in vseh ter pri 
izpolnjevanju lastnega poslanstva v Cerkvi in družbi.

2. Bratstvo ima dolžnost posvečati posebno pozornost 
vzgoji novozaobljubljenih in članom z začasnimi zaobljuba-
mi pri dozorevanju njihovega poklica in zakoreninjenju čuta 
pripadnosti.

74 Prim. Obrednik OFS, 1. del, 13 sl; 2. poglavje.75 Prim. Konstitucije 8; 1 Celano 103.
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3. Trajna vzgoja ima namen pomagati vsem bratom in se-
stram tudi s tečaji, srečanji in izmenjavo izkušenj:

• da poslušajo in premišljujejo Božjo besedo in tako »pre-
hajajo od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju«;

• da v luči vere in s pomočjo dokumentov cerkvenega 
učiteljstva razmišljajo o dogajanjih v Cerkvi in družbi 
in v skladu s tem zavzamejo do njih dosleden odnos;

• da udejanjajo in poglabljajo poklic v OFS, ko študirajo 
spise sv. Frančiška, sv. Klare in avtorjev iz Frančiško-
vih redov. 

Skrb za nove poklice

Člen 45
 1. Skrb za nove poklice v redu je dolžnost vseh bratov in 
sester ter znamenje življenjske moči samih bratstev.
 Bratje in sestre, prepričani o veljavnosti frančiškovskega 
načina življenja, naj prosijo Boga, da bo dal novim članom 
milost poklica v OFS.
 2. Čeprav nič ne more nadomestiti pričevanja posamezni-
kov in bratstev, morajo sveti uporabljati primerna sredstva 
za pospeševanje poklicanosti v OFS.

Vod 4
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76 Prim. ZCP kan. 312.

Tretji naslov

BRATSTVO NA RAZNIH RAVNEH

Krajevno bratstvo

Člen 46
1. Pravico kanonične ustanovitve krajevnega bratstva ima 

višji redovni predstojnik na prošnjo bratov in sester, ki se 
zanimajo za OFS, po predhodnem posvetu in sodelovanju s 
svetom na višji ravni, s katerim bo novo bratstvo povezano, 
kakor določa narodni statut.

Pri kanonični ustanovitvi bratstva je potrebno pisno so-
glasje krajevnega škofa, če je ustanovitev izven hiše ali cerkve 
Frančiškovih bratov prvega in regularnega tretjega reda.76

2. Za veljavno ustanovitev krajevnega bratstva se zahte-
va vsaj pet članov z zaobljubo. Sprejem in zaobljubo teh pr-
vih bratov in sester sprejme svet kakega drugega krajevnega 
bratstva ali svet na višji ravni, ki primerno poskrbi za njiho-
vo vzgojo. Listini o sprejemu in zaobljubi ter odlok o usta-
novitvi hranijo v arhivu bratstva, kopije pa pošljejo svetu na 
višji ravni.

3. Če v kakem narodu še ni bratstev OFS, je ustanovitev 
naloga predsedstva mednarodnega sveta.

Člen 47
 1. Vsako krajevno bratstvo, osnovna celica enotnega OFS, 

je zaupano pastoralni skrbi Frančiškovega reda, ki ga je ka-
nonično ustanovila.

Vod 22

Vod 22
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 2. Krajevno bratstvo more preiti v pastoralno oskrbo dru-
gega Frančiškovega reda po določilih narodnega statuta.

Člen 48
 1. Če krajevno bratstvo preneha obstajati, preidejo pre-

moženje, knjižnica in arhiv tega bratstva v bratstvo, ki je na 
neposredno višji ravni.

 2. Če to krajevno bratstvo po cerkvenem pravu ponovno 
zaživi, dobi nazaj preostalo premoženje, svojo knjižnico in 
arhiv.

Svet bratstva

Člen 49
1. Svet krajevnega bratstva je sestavljen iz naslednjih 

služb: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in odgo-
vorni za vzgojo. Glede na potrebe posameznega bratstva je 
mogoče dodati še druge službe. Po pravu je član sveta tudi 
duhovni asistent bratstva.77

2. Bratstvo, zbrano na skupščini ali kapitlju, razpravlja o 
vsebini, ki se nanašajo na njegovo življenje in ureditev. Vsaka 
tri leta na volilni skupščini ali kapitlju izvolijo predsednika 
in svet, kot je predvideno v Konstitucijah in statutih.

Člen 50
1. Svet krajevnega bratstva ima dolžnosti:

• pospeševati potrebne spodbude, ki naj poživljajo brat-
sko življenje, oblikujejo svoje člane v človeškem, kr-
ščanskem in frančiškovskem duhu ter jih podpirajo v 
njihovem pričevanju in prizadevnosti v svetu;

77 Prim. Konstitucije 90,2.
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78 Prim. Konstitucije 39,3; 41,1.

• sprejemati konkretne in pogumne odločitve, primer-
ne stanju bratstva, med mnogimi možnimi dejavnost-
mi pri apostolatu.

2. Razen tega je svet zadolžen, da:
a. odloča o sprejemu in dovoljuje zaobljubo novim bra-

tom in sestram;78

b. naveže bratski pogovor s člani, ki se znajdejo v po-
sebnih težavah, in primerno ukrepa;

c. sprejme prošnjo za izstop in odloči o odpustitvi čla-
na bratstva;

č. določi ustanovitev sekcij ali skupin v skladu s Kon-
stitucijami in statuti;

d. odloča o porabi skladov, ki so na voljo, in na splošno 
odloča glede finančnega poslovanja in gospodarskih 
zadev bratstva;

e. deli naloge svétnikom in drugim članom z zaob-
ljubo;

f. pri pristojnih predstojnikih prvega in regularnega 
tretjega reda prosi za sposobne in usposobljene re-
dovnike za asistente;

g. izpolnjuje druge dolžnosti, ki so omenjene v Konsti-
tucijah ali so potrebne za doseganje lastnih ciljev.

Službe v bratstvu

Člen 51
1. Kljub soodgovornosti sveta, da pospešuje in vodi brat-

stvo, je dolžnost predsednika, ki je prvi odgovoren za brat-
stvo, da uresničuje smernice in odločbe bratstva in sveta; ta 
dva obvešča o svojem delovanju.
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79 Prim. Konstitucije 81,1.

2. Predsednik ima razen tega dolžnosti:
a. sklicuje, predseduje in vodi srečanja bratstva in sveta; 

vsaka tri leta sklicuje volilni kapitelj bratstva, potem 
ko je slišal mnenje sveta glede načina sklica;

b. pripravlja letno poročilo, ki ga pošlje svetu na višji 
ravni, potem ko ga odobri svet bratstva;

c. predstavlja bratstvo v vseh odnosih s cerkvenimi in 
državnimi oblastmi. Razen tega je pravni predstav-
nik bratstva, kjer to po državnem pravu postane 
pravna oseba;

č. s pristankom sveta prosi za pastoralni in bratski obisk 
vsaj enkrat na tri leta;

d. opravlja dela, ki so po Konstitucijah v njegovi pristoj-
nosti.

Člen 52
1. Podpredsednik ima dolžnosti:

a. sodeluje s predsednikom v bratskem duhu in mu po-
maga pri izpolnjevanju nalog, ki so njemu lastne;

b. izpolnjuje naloge, ki mu jih zaupa svet in/ali skupšči-
na ali kapitelj;

c. nadomešča predsednika pri njegovih dolžnostih in 
odgovornostih, kadar je odsoten ali začasno zadr-
žan;

č. prevzame funkcijo predsednika, kadar je to mesto 
prazno;79

2. Tajnik ima dolžnosti:
a. pripravlja uradne dopise bratstva in sveta in skrbi, da 

so poslani na odgovarjajoče naslove;
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80 Vsako krajevno bratstvo naj ima vsaj matično knjigo (o sprejemih in zaobljubah 
bratov in sester, premestitvah, umrlih in drugih važnih opombah, ki se nanašajo 
na posamezne člane), zapisnik sej sveta in blagajniško knjigo.

b. skrbi, da sta arhiv in matična knjiga tekoče urejena in 
so vpisani sprejemi, zaobljube, smrti, izstopi in pre-
stopi v drugo bratstvo;80

c. pošilja na različne ravni poročila o važnejših dogod-
kih in, če je primerno, tudi v javna občila.

3. Odgovorni za vzgojo ima dolžnosti:
a. usklaja s pomočjo drugih članov sveta vzgojne dejav-

nosti v bratstvu;
b. poučuje in spodbuja pripravnike v času uvajanja, kan-

didate v času začetne vzgoje in novozaobljubljene 
brate in sestre;

c. pred obljubo obvešča svet bratstva, ali je kandidat 
primeren, da se obveže živeti po Vodilu.

4. Blagajnik ali ekonom ima dolžnosti:
a. skrbno varuje prispevke, zapisuje v za to določeno 

knjigo posamezne prihodke, datum prejema in ime 
darovalca ali tistega, ki je prispevke zbral;

b. v isto knjigo zapiše odhodke, označi datum in namen 
v soglasju z navodili bratstva;

c. poroča skupščini ali svetu bratstva o svojem upravlja-
nju, kakor določa narodni statut.

5. Določbe glede pristojnosti podpredsednika, tajnika in 
blagajnika veljajo s primernimi prilagoditvami za vse ravni.

Sodelovanje v življenju bratstva

Člen 53
1. Bratstvo mora dajati svojim članom priložnost, da se 

srečujejo, sodelujejo na sestankih in se v čim večjem številu, v 
skladu s krajevnimi razmerami, dejavno udeležujejo srečanj. 

Vod 24
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 2. Bratstvo se občasno sestaja tudi kot cerkveno občestvo, 
da obhaja evharistijo v ozračju, ki krepi bratsko povezanost 
in označuje identiteto Frančiškove družine. Kjer ni mogoče 
obhajati svete maše samo za bratstvo, naj se le-to udeleži bo-
goslužja širše cerkvene skupnosti.

3. Vključenost v krajevno bratstvo in udeležba v življenju 
bratstva sta bistvena pogoja za pripadnost OFS. Po navodi-
lih narodnega statuta je treba sprejeti primerne pobude, da 
ostanejo z bratstvom povezani tisti bratje in sestre, ki se za-
radi opravičenih razlogov – zaradi zdravja, družine, dela ali 
razdalje – ne morejo dejavno udeleževati skupnega življenja.

4. Bratstvo se s hvaležnostjo spominja umrlih bratov in se-
ster in nadaljuje občestvo z njimi v molitvi in sveti evharistiji.

5. Narodni statuti morejo predvideti posebne oblike pri-
padnosti bratstvu za tiste, ki ne pripadajo OFS, pa želijo z 
njim deliti življenje in delovanje.

Člen 54
1. V primeru, da bratstvo na katerikoli ravni razpolaga s 

premičninami ali nepremičninami, je treba v skladu z naro-
dnimi statuti poskrbeti, da bratstvo postane civilno pravna 
oseba.

2. Narodni statut mora na temelju državne zakonodaje 
določiti natančne kriterije o namenu pravne osebe, o upra-
vljanju dobrin in zadevnega notranjega nadzora; vsebovati 
mora navodila, da ustanovna listina polnopravno odloča o 
prenosu premoženja v primeru, da pravna oseba preneha ob-
stajati.

3. Narodni statuti morajo določiti tudi natančne kriterije, 
da bi v krajevnih bratstvih, v katerih imajo premoženje ali 
ga upravljajo, pristojen svet pred prenehanjem svojega man-
data po izvedencu, ki ni član sveta ali po kolegiju revizorjev 
računov, preveril finančno in premoženjsko stanje bratstva.

Vod 6;8
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Prestop

Člen 55
Če želi kak brat ali sestra iz kateregakoli opravičenega 

razloga prestopiti v drugo bratstvo, obvesti svet bratstva, ki 
mu pripada. Predsedniku bratstva, ki mu želi pripadati, po-
šlje utemeljeno prošnjo. O prošnji odloča svet tega bratstva, 
potem ko je dobil potrebne pisne informacije iz bratstva, ka-
teremu je pripadal.

Začasni ukrepi

Člen 56
1. Bratje in sestre, ki se znajdejo v težavah, morejo pisno 

prositi za začasen izstop iz bratstva. Po bratskem pogovo-
ru predsednika in asistenta s prizadetim bratom svet prouči 
prošnjo z ljubeznijo in modrostjo. Če so razlogi utemeljeni, 
sprejme svet, potem ko je pustil bratu ali sestri v težavah 
nekaj časa za premislek, njegovo prošnjo.

2. Ponavljano in dolgotrajno neizpolnjevanje dolžnosti, ki 
izhajajo iz življenja bratstva, in drugo vedenje, ki je v hudem 
nasprotju z Vodilom, mora svet obravnavati v bratskem raz-
govoru z bratom ali sestro, ki ne izpolnjuje dolžnosti. Samo v 
primeru trdovratnosti ali ponavljanja istih napak more svet 
na tajnem glasovanju odločiti o suspenzu. O tem pisno ob-
vesti brata ali sestro.

3. Prostovoljni izstop in suspenz morata biti vpisana v 
matični knjigi bratstva. S tem se izključi od srečanj in dejav-
nosti bratstva, izgubi pravice aktivnega in pasivnega glaso-
vanja, vendar pa še ostane član reda.

Vod 23
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Člen 57
1. Sestre in bratje, ki prostovoljno izstopi ali je suspendi-

ran iz bratstva, more prositi, da bi bil spet sprejet, in predse-
dniku predloži pisno prošnjo.

2. Svet pretehta razloge, ki jih je navedel prosilec, in pre-
sodi, ali so prenehali vzroki, zaradi katerih je prišlo do iz-
stopa ali odpusta; v pozitivnem primeru ga sprejme nazaj, 
odločitev pa se zapiše v matično knjigo bratstva.

Trajni ukrepi

Člen 58
1. Brat, ki namerava dokončno zapustiti red, pisno sporo-

či svoj namen predsedniku bratstva. Predsednik in asistent 
krajevnega bratstva vzpostavita z ljubeznijo in modrostjo 
dialog s prizadetim bratom; o tem pa obvestita svet. Če brat 
pisno potrdi svojo odločitev, se svet seznani s tem in o tem 
pisno obvesti prizadetega. Trajni izstop se zapiše v matično 
knjigo bratstva in sporoči svetu na višji ravni.

2. Če gre za važne, javne, prištevne in pravno dokazljive 
razloge, vzpostavita predsednik in asistent krajevnega brat-
stva z ljubeznijo in modrostjo dialog s prizadetim bratom; 
o tem pa obvestita svet. Bratu se ponudi čas za razmislek in 
presojo in se mu ponudi tudi zunanja in primerna pomoč. Če 
čas za razmislek mine brez rezultata, prosi svet bratstva svet 
na višji ravni, da odpusti brata iz reda. Takšni zahtevi mora 
biti predložena vsa dokumentacija, ki se nanaša na zadevo. 
 Svet na višji ravni izda odločbo o odpustitvi, potem ko je 
kolegialno proučil zadevo s priloženo dokumentacijo ter se 
ravna po predpisih prava in Konstitucij.

3. Brat, ki je javno zapustil vero ali se je izneveril cerkve-
nemu občestvu ali mu je bilo naloženo ali razglašeno izob-
čenje, je po samem dejanju izključen iz reda. To ne oprošča 
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81 Prim. ZCP kan. 1732-1739. Pristojno učiteljstvo v teh primerih je Kongregacija za 
ustanove posvečenega  življenja in družbe apostolskega življenja.

sveta krajevnega bratstva, da vzpostavi dialog s prizadetim 
in mu ponudi bratsko pomoč. Svet na višji ravni pa na pro-
šnjo sveta krajevnega bratstva zbere dokaze in uradno ugo-
tovi izvršeno izključitev iz reda.

4. Da postane odločba o odpustitvi ali izključitvi iz reda 
pravnomočna, jo mora potrditi narodni svet, kateremu pre-
dložijo vso dokumentacijo.

Člen 59
Kdor se čuti oškodovanega z odločbo, ki ga zadeva, se 

more v treh mesecih pritožiti na višji svet od tistega, ki je 
izdal odločbo; v naslednjih pritožbah pa vse do predsedstva 
Mednarodnega sveta OFS in na zadnji stopnji na Sveti sedež.81 

Člen 60
Kar je v teh Konstitucijah rečeno o krajevnem bratstvu, 

velja, kolikor je izvedljivo, tudi za osebna bratstva.

Pokrajinska bratstva

Člen 61
1. Pokrajinsko bratstvo je usklajeno združenje vseh kra-

jevnih bratstev na nekem ozemlju ali bratstev, ki se morejo 
združiti v naravno enoto bodisi zaradi zemljepisne bližine 
bodisi zaradi skupnih problemov in pastoralnih razmer. 
Zagotavlja povezavo med krajevnimi bratstvi in narodnim, 
spoštovanje edinosti OFS in zborno povezovanje različnih 
redov Frančiškove družine, ki morda na tem področju skrbi-
jo za duhovno asistenco.
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2. Ustanovitev pokrajinskega bratstva je pravica narodne-
ga sveta po Konstitucijah in narodnem statutu. O ustanovi-
tvi je treba obvestiti redovne predstojnike, ki so za to pristoj-
ni in katere je treba prositi za duhovno asistenco.

3. Pokrajinsko bratstvo:
• animirata in vodita svet in predsednik;
• je urejeno po narodnem in lastnem statutu;
• ima svoj sedež.

 
Člen 62

1. Pokrajinski svet je sestavljen po določilih narodnega in 
lastnega statuta. V okviru pokrajinskega sveta more biti iz-
vršilni odbor s pristojnostmi, ki jih določa statut.

2. Pokrajinski svet ima dolžnost:
a. pripraviti obhajanje volilnega kapitlja;
b. spodbujati, animirati in usklajevati na pokrajinski 

ravni življenje in dejavnost OFS in njegovo vključe-
vanje v krajevno Cerkev;

c. po navodilih narodnega sveta in v sodelovanju z njim 
izdelati program dejavnosti OFS v pokrajini in skr-
beti, da se to posreduje krajevnim bratstvom;

č. sporočati krajevnim bratstvom navodila narodnega 
sveta in krajevne Cerkve;

d. skrbeti za vzgojo animatorjev;
e. krajevnim bratstvom pomagati v njihovih potrebah 

pri vzgoji in dejavnostih;
f. obravnavati in odobriti letno poročilo za narodni svet;
g. odločati o bratskem obisku krajevnih bratstev, kadar 

to svetujejo okoliščine, četudi ne prosijo zanj;
h. odločati glede namembnosti razpoložljivih denarnih 

sredstev ter na splošno z ozirom na gmotno stanje 
odločati o finančnem poslovanju in gospodarskih 
zadevah pokrajinskega bratstva;
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i. pred koncem svojega mandata dati preveriti finančno 
in premoženjsko stanje pokrajinskega bratstva izve-
dencu, ki ni član sveta, ali pooblaščenemu nadzorne-
mu kolegiju;

j. izpolnjevati vse dolžnosti, ki so navedene v Konstitu-
cijah ali so nujne za doseganje lastnih ciljev.

Člen 63
1. Četudi je svet odgovoren za pospeševanje in vodstvo 

pokrajinskega bratstva, mora predsednik, ki je prvi odgo-
voren, poskrbeti, da se izpolnjujejo vsa navodila in odločbe 
sveta, katerega mora obveščati o svojem delovanju.

2. Pokrajinski predsednik ima razen tega dolžnosti:
a. sklicuje in vodi srečanja pokrajinskega bratstva; vsa-

ka tri leta sklicuje pokrajinski volilni kapitelj, ko se 
prej posvetuje s svetom glede formalnosti sklica;

b. osebno ali po delegatu, ki je član pokrajinskega sveta, 
pa ne duhovni asistent, predseduje volitvam krajev-
nega bratstva in jih potrjuje;

c. sam ali po svojem delegatu, ki je član sveta, poskrbi 
za bratske obiske pri krajevnih bratstvih;

č. udeležuje se srečanj narodnega sveta;
d. predstavlja bratstvo, ko to postane pravna oseba po 

civilnem pravu;
e. pripravlja poročilo za narodni svet;
f. vsaj enkrat v treh letih prosi z odobrenjem sveta za 

pastoralni in bratski obisk.

Člen 64
Pokrajinski kapitelj je predstavniški organ vseh bratstev 

na območju pokrajinskega bratstva in ima pravico volitev in 
odločanja.

Narodni statuti določajo njegov sklic, sestavo, pogostnost 
in pristojnosti.
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Narodno bratstvo

Člen 65
1. Narodno bratstvo je organsko združenje krajevnih 

bratstev na ozemlju ene ali več držav, ki so medsebojno po-
vezana v pokrajinska bratstva, kjer ta obstajajo.

2. Dolžnost predsedstva mednarodnega sveta je, da usta-
novi nova narodna bratstva na prošnjo in po razgovoru s 
sveti pristojnih bratstev. O tem naj bodo obveščeni redovni 
predstojniki, ki so za to odgovorni in katere se prosi za du-
hovno asistenco.

3. Narodno bratstvo:
• animirata in vodita predsednik in svet;
• se ravna po svojem statutu;
• ima lastni sedež.

Člen 66
1. Narodni svet je ustanovljen po določbah narodnega sta-

tuta. V okrilju narodnega sveta more biti ustanovljen izvršni 
odbor s pristojnostmi, ki jih določa statut.

2. Narodni svet ima dolžnost:
a. pripraviti praznovanje volilnega narodnega kapitlja 

po lastnem statutu;
b. truditi se, da postane svetna frančiškovska duhov-

nost prepoznavna in da se širi na vsem območju na-
rodnega bratstva;

c. določiti letne dejavnosti glede na narodni značaj;
č. iskati, opozarjati, objavljati in širiti potrebna sredstva 

za vzgojo bratov in sester OFS;
d. animirati in usklajevati dejavnosti pokrajinskih sve-

tov;
e. vzdrževati zvezo s predsedstvom mednarodnega 

sveta OFS;
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f. zagotoviti predstavnika narodnega sveta v mednaro-
dnem svetu in poravnati stroške, ki jih ima predstav-
nik;

g. obravnavati in odobriti letno poročilo za predsed-
stvo mednarodnega sveta;

h. skrbeti za navzočnost OFS v cerkvenih ustanovah na 
narodni ravni;

i. odločati o bratskem obisku pri pokrajinskih in kra-
jevnih bratstvih, tudi če zanje ne prosijo, pa okoli-
ščine to zahtevajo;

j. odločati o uporabi razpoložljivih skladov in na splo-
šno o vseh gospodarskih zadevah bratstva;

k. pred koncem svojega mandata overoviti po izveden-
cu, ki ni član sveta, ali po kolegiju revizorjev račun-
ske knjige bratstva, finančno in premoženjsko stanje 
narodnega bratstva.

l. izpolnjevati vse druge naloge, ki jih vsebujejo Konsti-
tucije ali so potrebne za dosego lastnih ciljev.

Člen 67
1. Četudi je za pospeševanje in vodenje narodnega brat-

stva odgovoren svet, mora predsednik, ki je prvi odgovoren, 
poskrbeti, da se izvršujejo navodila in odločbe sveta, katere-
ga obvešča o svojem delovanju.

2. Narodni predsednik ima dolžnost, da:
a. sklicuje srečanja narodnega sveta in jim predseduje; 

vsaka tri leta sklicuje volilni narodni kapitelj, ko sli-
ši mnenje sveta glede sklica, kakor določa narodni 
statut;

b. z narodnimi odgovornimi vodi in usklajuje dejavno-
sti na narodni ravni;

c. poroča o življenju in dejavnosti OFS lastne dežele 
svetu narodnega bratstva in narodnemu kapitlju;
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č. predstavlja narodno bratstvo pri cerkvenih in držav-
nih oblasteh; kadar je narodno bratstvo pravna ose-
ba po civilnem pravu, je predsednikova dolžnost, da 
pravno predstavlja bratstvo;

d. osebno ali po delegatu, ki mora biti član narodnega 
sveta, pa ni duhovni asistent, predseduje pokrajin-
skim volitvam in jih potrjuje;

e. osebno ali po delegatu, ki je član narodnega sveta, 
opravlja bratske obiske pri pokrajinskih svetih;

f. s pristankom sveta prosi za pastoralni in bratski obisk 
vsaj enkrat v šestih letih.

Člen 68
1. Narodni kapitelj je organ, ki predstavlja bratstva v neki 

državi ali narodu; ima zakonodajno, odločujočo in volilno 
oblast. Sprejemati more zakonske odločbe in predpisati nor-
me, v skladu z Vodilom in Konstitucijami, ki veljajo na naro-
dnem področju. Narodni statut določa sestavo, pogostnost, 
pristojnosti in način sklicevanja narodnega kapitlja.

2. Narodni statut lahko predvidi druge oblike srečanj in 
skupščin za pospeševanje življenja in apostolata na narodni 
ravni.

Mednarodno bratstvo

Člen 69
1. Mednarodno bratstvo sestavljajo organsko združena 

katoliška bratstva OFS z vsega sveta. Je istovetno s celotnim 
OFS. V Cerkvi je lastna pravna oseba. Organizirana je in de-
luje v skladu s Konstitucijami in lastnim statutom.

2. Mednarodno bratstvo animira in vodi mednarodni svet 
s sedežem v Rimu (Italija), predsedstvo in generalni minister 
ali mednarodni predsednik.
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Člen 70
1. Mednarodni svet sestavljajo naslednji člani, izvoljeni, 

kakor predvidevajo Konstitucije in lastni statut:
• bratje in sestre z zaobljubo OFS;
• predstavniki Frančiškove mladine.

Poleg tega so člani mednarodnega sveta štirje generalni 
asistenti.

2. V okrilju mednarodnega sveta je ustanovljeno predsed-
stvo Mednarodnega sveta OFS, ki je njegov sestavni del.

3. Mednarodni svet, zbran na generalnem kapitlju, je naj-
višji organ oblasti OFS z zakonodajno, odločujočo in volilno 
oblastjo. Sprejema lahko zakonodajne odločitve in izdaja za-
kone v soglasju z Vodilom in Konstitucijami.

4. Mednarodni svet se sestane vsakih šest let na volilnem 
generalnem kapitlju in vsaj enkrat med dvema volilnima 
generalnima kapitljema, kakor predvidevajo Konstitucije in 
mednarodni statut.

Člen 71
1. Namen in naloge mednarodnega sveta:

a. pospešuje in vzdržuje evangeljsko življenje v duhu sv. 
Frančiška Asiškega v svetnih razmerah živečih ver-
nikov po vsem svetu;

b. pospešuje čut edinosti OFS ob spoštovanju mnogo-
vrstnosti oseb in skupin, in krepi vez občestva, so-
delovanja in delitve dobrin med narodnimi bratstvi;

c. usklajuje, v prvotnem duhu OFS, zdravo izročilo s 
prilagajanjem na teološkem, pastoralnem in zako-
nodajnem področju glede na specifično Frančiškovo 
evangeljsko vzgojo;

č. v duhu izročila OFS pospešuje širjenje idej in pobud, 
ki pospešujejo razpoložljivost bratov in sester OFS v 
življenju Cerkve in družbe;

d. določa smernice in odreja prvenstvene naloge, ki jih 
mora izvršiti njegovo predsedstvo;
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e. razlaga Konstitucije, kot je predvideno v členu 5,2.
2. Mednarodni statut podrobno določa sestavo mednaro-

dnega sveta in način sklicevanja njegovih sej.

Člen 72
1. Predsedstvo Mednarodnega sveta OFS sestavljajo:

• generalni minister;
• generalni vikar; (vice generalni minister)
• svétniki predsedstva;
• član Frančiškove mladine;
• generalni asistenti OFS.

2. Svétniki predsedstva so izvoljeni po določbah medna-
rodnega statuta, ki določa njihovo število in področja zasto-
panja.

Člen 73
Dolžnosti in naloge predsedstva OFS so:

a. izvaja odločbe in smernice generalnega kapitlja;
b. koordinira, animira in vodi OFS na mednarodni 

ravni, da bi omogočilo učinkovito sovisnost in vza-
jemnost OFS na raznih ravneh bratstva;

c. posreduje v duhu služenja, kakor zahtevajo okolišči-
ne, da bi bratsko pomagalo s pojasnili ali rešitvijo 
težjih in nujnih problemov OFS ter obvešča prizade-
ti narodni svet in naslednji generalni kapitelj;

č. na svetovni ravni krepi vzajemne odnose sodelova-
nja med OFS in drugimi deli Frančiškove družine;

d. po določbah mednarodnega statuta organizira sre-
čanja ali skupščine, da bi pospeševala življenje in 
apostolat OFS na mednarodni ravni;

e. sodeluje z organizacijami in društvi, ki zagovarjajo 
iste vrednote;
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f. izpolnjujejo druge dolžnosti, ki so nakazane v Kosti-
tucijah ali potrebne za dosego svojih ciljev.

Člen 74
1. Četudi je za vodenje in pospeševanje mednarodnega 

sveta soodgovorno predsedstvo, je dolžnost generalnega mi-
nistra, ki je prvi odgovoren, poskrbeti, da se v praksi izpol-
njujejo odločbe in usmeritve mednarodnega sveta in pred-
sedstva, ki ju obvešča o svojem delovanju.

2. Razen tega je dolžnost generalnega ministra:
a. sklicuje in predseduje srečanju predsedstva po la-

stnem statutu;
b. s privoljenjem predsedstva sklicuje in predseduje se-

jam generalnega kapitlja;
c. je vidno in resnično znamenje občestva in življenjske 

vzajemnosti med OFS in generalnimi ministri prve-
ga Frančiškovega reda in regularnega tretjega reda, 
pri katerih predstavlja OFS ter skrbi za povezavo s 
konferenco generalnih asistentov;

č. predstavlja OFS na svetovni ravni pri cerkvenih in 
državnih oblasteh. Kadar je mednarodno bratstvo 
civilno pravna oseba, ga minister zakonito predsta-
vlja;

d. osebno ali po delegatu bratsko obiskuje narodne svete;
e. osebno ali po delegatu predseduje volitvam narodnih 

svetov in jih potrjuje;
f. s privoljenjem predsedstva prosi za pastoralni obisk 

pri konferenci generalnih ministrov prvega reda in 
regularnega tretjega reda;

g. posreduje v nujnih primerih in o tem obvesti pred-
sedstvo;

h. podpisuje uradne dokumente mednarodnega brat-
stva;
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i. s privoljenjem predsedstva in v soglasju s svétnikom 
predsedstva, ki ga to določi, zastopa mednarodno 
bratstvo v lastnih premoženjskih zadevah;

j. pred vsakim generalnim kapitljem da overoviti fi-
nančno in premoženjsko stanje mednarodnega brat-
stva usposobljenemu računovodji, ki pa ni vključen v 
ekonomsko in finančno poslovanje predsedstva.

Člen 75
Posebne naloge mednarodnih svétnikov so določene v 

mednarodnem statutu.
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Četrti naslov

IZVOLITEV ODGOVORNIH 
IN PRENEHANJE SLUŽB

Volitve

Člen 76
1. Volitve na raznih ravneh se opravljajo po cerkvenem 

pravu82 in Konstitucijah. Sklic naj bo vsaj en mesec prej, na-
vede naj se kraj, dan in ura volitev.

2. Volilni skupščini ali kapitlju predseduje minister nepo-
sredno višje ravni ali njegov delegat, ki potrdi volitve.

Minister ali delegat ne more predsedovati volitvam v la-
stnem krajevnem bratstvu niti izvolitvi sveta na drugi ravni, 
če je njegov član.

Navzoč naj bo duhovni asistent na ravni, ki je neposredno 
višja, ali njegov delegat, kot priča povezave s prvim in regu-
larnim tretjim redom.

 Volitvam predsedstva Mednarodnega sveta OFS predse-
duje in volitve potrjuje predstavnik Konference generalnih 
ministrov prvega in regularnega tretjega reda.

3. Predsednik kapitlja in asistent na višji ravni nimata vo-
lilne pravice.

 4. Predsednik kapitlja določi med člani kapitlja tajnika in 
dva števca glasov.

82 Prim. ZCP kan. 164 sl.
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Člen 77
1. V krajevnem bratstvu imajo aktivno volilno pravico, to 

je, morejo voliti, in pasivno, to je, morejo biti izvoljeni, bratje 
in sestre tega bratstva z večno zaobljubo. Samo aktivno pra-
vico imajo bratje in sestre z začasno zaobljubo.

2. Na drugih ravneh imajo aktivno pravico: člani prejšnje-
ga sveta, predstavniki neposredno nižje ravni in Frančiškove 
mladine, če imajo zaobljubo. Posebni statuti določajo po-
drobnejša pravila za izvedbo prejšnjih navodil in skrbijo za 
čim širšo volilno bazo. Pasivno volilno pravico imajo bratje 
in sestre OFS z večnimi zaobljubami na odgovarjajočem po-
dročju.

3. Narodni in mednarodni statuti, vsak za svoje področje, 
morejo določiti tisto, kar se zahteva, da bi lahko bil kdo izvo-
ljen za razne službe.

4. Da bi pristopili veljavno k obhajanju volilnega kapitlja, 
se zahteva navzočnost več kot polovice tistih, ki imajo volil-
no pravico. Za krajevno raven morejo narodni statuti dolo-
čiti drugače.

Člen 78
1. Za izvolitev ministra je potrebna absolutna večina gla-

sov navzočih na tajnem glasovanju. Po dveh neuspešnih gla-
sovanjih se izvede ožje glasovanje med dvema kandidatoma, 
ki sta dobila največje število glasov, ali če jih je več kakor dva, 
med dvema najstarejšima po zaobljubi. Po tretjem glasova-
nju, če je število še enako, je izvoljen tisti, ki je starejši po 
zaobljubi.

2. Volitve podpredsednika se opravijo na isti način.
3. Če v prvem glasovanju pri volitvah svétnikov ni bilo do-

sežene absolutne večine, za izvolitev pri drugem glasovanju 
zadostuje relativna večina glasov navzočih na tajnem glaso-
vanju, razen če posebni statuti ne zahtevajo večje večine.
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4. Rezultat volitev objavi tajnik. Če se je vse odvijalo pra-
vilno in so izvoljeni sprejeli dolžnosti, predsednik potrdi izid 
volitev po obredniku.83

Člen 79
1. Predsednik in podpredsednik moreta biti izvoljena za 

dve sledeči si triletji. Za tretjo in zadnjo sledečo izvolitev za 
službo predsednika in podpredsednika je potrebna dvotre-
tjinska večina glasov navzočih že pri prvem glasovanju.

2. Predsednik, ki mu je prenehala služba, ne more biti iz-
voljen za podpredsednika.

3. Svétniki morejo biti izvoljeni za več triletij, ki si sledijo. 
Začenši s tretjo zaporedno izvolitvijo je potrebna dvotretjin-
ska večina glasov navzočih v prvem glasovanju.

4. Generalni minister, podpredsednik in svétniki pred-
sedstva morejo biti izvoljeni samo za dve sledeči šestletji.

5. Svet na višji ravni ima pravico in dolžnost, da razveljavi vo-
litve in jih znova razpiše, kadar niso bila upoštevana ta pravila.

 
Člen 80

Posebni statuti lahko vsebujejo druge podrobne določbe 
glede volitev, da le niso v nasprotju s Konstitucijami.

Brezvladje

Člen 81
1. Kadar služba ministra ostane nezasedena zaradi smr-

ti, odpovedi ali kake druge trajne ovire, prevzame funkcijo 
podpredsednik do izteka mandata, za katerega je bil prvotno 
izvoljen minister.

83 Prim. Obrednik OFS, 2. del: 2. poglavje.
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2. Če služba podpredsednika postane nezasedena, izvoli 
svet bratstva enega od svétnikov na njegovo mesto z veljav-
nostjo do prihodnjega volilnega kapitlja.

3. Če je izpraznjena služba svétnika, bo svet na to mesto 
postavil kandidata v skladu z lastnim statutom, z veljavno-
stjo do prihodnjega kapitlja.

Nezdružljive službe

Člen 82
Nezdružljivo je:

a. služba ministra na dveh različnih ravneh;
b. službe ministra, podpredsednika, tajnika in blagajni-

ka na isti ravni.

Odpoved službi

Člen 83
1. Kapitelj sam sprejme odpoved, če se predsednik na ka-

terikoli ravni na kapitlju odpove službi.
Zunaj kapitlja minister predloži odpoved svetu. Morebi-

tni sprejem njegove odpovedi mora potrditi minister na višji 
ravni, za generalnega ministra pa konferenca generalnih mi-
nistrov prvega in regularnega tretjega reda.

2. Odpoved drugim službam prejme predsednik in svet 
odstopajočega, ki je pristojen za sprejem odpovedi.

Odslovitev

Člen 84
1. Če minister ne izpolnjuje svojih dolžnosti, naj prizadeti 

svet razodene svojo skrb v bratskem pogovoru z njim. Če 
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ne pride do pozitivne rešitve, obvesti svet na višji ravni, ki 
naj primer razišče in, če je potrebno, s tajnim glasovanjem 
odslovi ministra.

2. Svet na višji ravni more iz tehtnega, javnega in prever-
jenega vzroka po bratskem pogovoru s prizadetim s tajnim 
glasovanjem odsloviti ministra na nižji ravni.

3. Odslovitev iz drugih služb sveta, če je zadeva resna, pri-
pada svetu, katerega člani so, in se opravi s tajnim glasova-
njem po bratskem pogovoru s prizadetim.

4. Proti odslovitvi se more odslovljeni pritožiti v 30 dneh84 
pri svetu, ki je neposredno višji tistemu, ki je odredil sankcije.

5. Odslovitev generalnega ministra je v pristojnosti kon-
ference generalnih ministrov prvega in tretjega regularnega 
reda.

6. Svet na višji ravni v primeru težkega nespoštovanja ali 
nepravilnosti s strani ministra ali sveta poskrbi za bratski 
obisk pri prizadetem svetu in, če je treba, zahteva pastoralni 
obisk. Z ljubeznijo in modrostjo oceni ugotovljeno stanje in 
določi najprimernejši ukrep, vključno z možno odslovitvijo 
sveta ali prizadetih odgovornih.

84 Prim. ZCP kan. 1736,2.
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Peti naslov

DUHOVNA IN PASTORALNA ASISTENCA 
OFS

Člen 85
1. Kot sestavni del Frančiškove družine in poklica, da živi 

Frančiškovo karizmo v svetni razsežnosti, ima OFS posebne, 
tesne odnose s prvim in regularnim tretjim redom.85

2. Duhovno in pastoralno skrb za OFS je Cerkev zaupala 
prvemu Frančiškovemu redu in regularnemu tretjemu redu in 
je predvsem dolžnost njihovih generalnih in provincialnih mi-
nistrov. Njim pripada po kan. 303 »višje vodstvo«. »Višje vod-
stvo« ima namen, da zagotovi zvestobo OFS Frančiškovi kariz-
mi, občestvo s Cerkvijo in edinost s Frančiškovo družino, to pa 
so vrednote, ki so za brate in sestre OFS življenjsko poslanstvo.

Člen 86
1. Generalni in provincialni ministri opravljajo svojo dol-

žnost do OFS:
• z ustanavljanjem krajevnih bratstev ;
• s pastoralnimi obiski;
• z duhovno asistenco bratstev na raznih ravneh.

To dolžnost morejo opravljati osebno ali po delegatu.
2. To služenje redovnih ministrov dopolnjuje, toda ne od-

vezuje od dolžnosti usklajevanja in animacije bratstev na ra-
znih ravneh svete in predsednike, katerim pripada vodstvo.

85 Iz zgodovine in iz Konstitucij prevega in regularnega tretjega reda je razvidno, da 
ti redovi priznavajo, da so si prizadevali v moči istega izvora in karizme in po želji 
Cerkve za duhovno in pastoralno asistenco OFS. Prim. GK OFM 60; GK OFMConv. 
116; GK OFM Cap. 95; GK TOR 157; Vodilo Tretjega reda papeža Leona XIII. 3,3; 
Vodilo papeža Pavla VI. 26.
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Člen 87
1. Vse, kar zadeva ves OFS glede »višjega vodstva«, morajo 

generalni ministri opravljati kolegialno.
2. Konferenca generalnih ministrov prvega in regularne-

ga tretjega reda je na poseben način pristojna za:
• skrb za odnose s Svetim sedežem, kadar je potrebna 

odobritev zakonodajnih ali liturgičnih dokumentov, 
za katere je pristojen Sveti sedež;

• obiskovanje predsedstva Mednarodnega sveta OFS;
• potrjevanje volitev predsedstva Mednarodnega sveta 

OFS.
3. Vsak generalni minister, v okviru lastnega reda, skrbi za 

zanimanje redovnikov in njihovo pripravo za služenje OFS, 
glede na lastne konstitucije in Konstitucije OFS.

Člen 88
1. Provincialni ministri in drugi višji predstojniki na 

področju lastne jurisdikcije zagotavljajo duhovno asisten-
co njim zaupanim krajevnim bratstvom. Skrbijo za zani-
manje svojih redovnikov za OFS in poskrbijo, da odredijo 
v službo duhovne asistence primerne in pripravljene osebe. 
 2. V imenu lastne jurisdikcije višjim predstojnikom pose-
bej pripada:

a. kanonično ustanavljanje krajevnih bratstev, ko jim 
zagotovijo duhovno asistenco;

b. duhovno animiranje in obiskovanje krajevnih brat-
stev, ki jim asistirajo njihovi bratje;

c. skrb, da so informirani o duhovni asistenci, ki se daje OFS.
3. Višji predstojniki so odgovorni za duhovno asistenco 

krajevnih bratstev, ki so jih ustanovili.
4. Višji predstojniki z jurisdikcijo na istem področju naj se 

na najprimernejši način zedinijo, kako zagotoviti duhovno 
asistenco krajevnim bratstvom, ki so zaradi višje sile ostala 
brez nje. 
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5. Višji predstojniki z jurisdikcijo na istem področju so-
glašajo, da bodo najprimerneje kolegialno izvrševali svojo 
službo pokrajinskim in narodnim bratstvom OFS.

Člen 89
1. V moči življenjske vzajemnosti med redovniki in sve-

tnimi člani Frančiškove družine ter odgovornosti višjih 
predstojnikov mora biti vsem bratstvom OFS zagotovljena 
duhovna asistenca kot temeljna prvina občestva.

2. Duhovni asistent je oseba, ki jo pristojni višji predstoj-
nik imenuje za opravljanje te službe v nekem določenem 
bratstvu OFS.

3. Da bi bil pričevalec frančiškovske duhovnosti in bratske 
ljubezni redovnikov do bratov in sester OFS ter občestvena 
vez med svojim redom in OFS, naj bo duhovni asistent re-
dovnik, ki pripada prvemu redu ali regularnemu tretjemu 
redu.

4. Kadar ni mogoče dati bratstvu takega duhovnega asi-
stenta, more pristojni višji predstojnik zaupati službo du-
hovne asistence:

a. redovnikom ali redovnicam, ki pripadajo drugim 
Frančiškovim ustanovam;

b. škofijskim duhovnikom ali drugim osebam, ki so po-
sebej pripravljene za to službo in so člani OFS;

c. drugim škofijskim duhovnikom ali redovnikom, ki 
niso iz Frančiškovih redov.

5. Predhodno pooblastilo predstojnika ali krajevnega or-
dinarija, ki je potrebno, ne vzame odgovornosti provincial-
nim ministrom za kakovost pastoralnega služenja in duhov-
ne asistence.
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Člen 90
1. Poglavitna naloga asistenta je posredovati frančiškovsko du-

hovnost in sodelovati pri začetni in trajni vzgoji bratov in sester.
2. Duhovni asistent je po pravu član, s pravico glasovanja, 

v svetu bratstva, kjer opravlja asistenco in sodeluje z njim v 
vseh dejavnostih. Nima pravice do glasovanja v ekonomskih 
vprašanjih.

3. Posebno:
a. generalni asistenti služijo predsedstvu mednarodne-

ga sveta OFS, sestavljajo konferenco in kolegialno 
skrbijo za duhovno asistenco OFS kot celote;

b. narodni asistenti služijo narodnemu svetu in skrbijo 
za duhovno asistenco OFS na vsem ozemlju naro-
dnega bratstva ter usklajujejo pokrajinske asistente 
na narodni ravni. Če jih je več kakor eden, tvorijo 
konferenco in kolegialno služijo;

c. pokrajinski asistenti služijo pokrajinskemu svetu in 
skrbijo za duhovno asistenco pokrajinskemu brat-
stvu. Če jih je več kakor eden, tvorijo konferenco in 
kolegialno služijo;

d. krajevni asistenti služijo krajevnemu bratstvu in nje-
govemu svetu.

Člen 91
1. Svet bratstva na vsaki ravni prosi za sposobne in pripra-

vljene asistente pristojne predstojnike prvega in regularnega 
tretjega reda.

2. Posebno:
a. predsedstvo Mednarodnega sveta OFS prosi general-

nega asistenta od pristojnega generalnega ministra;
b. narodni svet prosi za narodnega asistenta višjega 

predstojnika, ki ga kolegialno določijo višji predstoj-
niki z jurisdikcijo na ozemlju narodnega bratstva;
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c. pokrajinski svet prosi za asistenta višjega predstojni-
ka, ki ga določijo kolegialno višji predstojniki z juri-
sdikcijo na ozemlju pokrajinskega sveta;

d. krajevni svet prosi za asistenta tistega višjega pred-
stojnika, ki ima odgovornost za asistenco.

3. Pristojni višji predstojnik imenuje, potem ko je slišal 
mnenje sveta prizadetega bratstva, asistenta po določbah teh 
Konstitucij in »Statuta za duhovno in pastoralno asistenco 
Frančiškovemu svetnemu redu«.
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Šesti naslov

BRATSKI IN PASTORALNI OBISK

Člen 92
1. Namen obiska, bratskega ali pastoralnega, je oživitev 

Frančiškovega evangeljskega duha, zagotovitev zvestobe ka-
rizmi in Vodilu, dajanje pomoči življenju bratstva, utrjevanje 
vezi edinosti v redu in pospeševanje čim bolj učinkovitega 
vključevanja v Frančiškovo družino in Cerkev.

2. Za obisk, bratski ali pastoralni, zaprosi s soglasjem pri-
zadetega sveta:

a. minister krajevnega ali pokrajinskega bratstva, vsaj 
vsaka tri leta, svet neposredno na višji ravni in za-
devno konferenco duhovnih asistentov;

b. narodni minister, vsaj vsakih šest let, predsedstvo 
mednarodnega sveta OFS in konferenco generalnih 
asistentov;

c. generalni minister, vsaj vsakih šest let, konferenco 
generalnih ministrov.

3. V nujnih in težkih primerih ali ko predsednik in svet ne 
izpolnjujeta dolžnosti glede prošnje za obisk, se more bratski 
in pastoralni obisk opraviti na pobudo pristojnega sveta in 
konference duhovnih asistentov.

Člen 93
1. Pri obiskih krajevnih bratstev in svetov na raznih rav-

neh naj vizitator ugotovi evangeljsko in apostolsko življenj-
skost, izpolnjevanje Vodila in Konstitucij ter sodelovanje 
bratstva v redu in Cerkvi.

2. Pri obiskih krajevnih bratstev in svetov na raznih rav-
neh naj vizitator dovolj zgodaj sporoči prizadetemu svetu 
predmet in program obiska. Pregledal bo registre in druge 
akte, vključno s tistimi, ki se nanašajo na prejšnje obiske, na 
izvolitev sveta in upravljanje dobrin.

Vod 26
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Sestavil bo poročilo o opravljenem obisku in ga vpisal v 
poseben zapisnik bratstva, ki ga je vizitiral, in bo s tem se-
znanil svet.

3. Pri obisku krajevnega bratstva se bo vizitator srečal z 
vsemi člani bratstva ter skupinami in sekcijami, na katere se 
bratstvo deli. Posebno bo pazil na brate in sestre v vzgoji, ter 
na brate in sestre, ki bodo morda prosili za osebni pogovor. 
Če bo potrebno, bo bratsko opozoril na pomanjkljivosti, ki bi 
jih bilo potrebno odpraviti.

4. Oba vizitatorja, redovni in svetni, moreta, če je to pri-
merno za bratstvo, hkrati opraviti obisk, vendar morata prej 
uskladiti program v soglasju s poslanstvom vsakega od njiju.

5. Bratski in pastoralni obisk, ki ga je opravil član nepo-
sredno višje ravni, ni ovira, da bi se bratstvo, ki je bilo vi-
zitirano, ne smelo obrniti na svet ali konferenco duhovnih 
asistentov na višji ravni.

Bratski obisk

Člen 94
1. Bratski obisk je čas občestvene povezanosti, izraz služe-

nja in konkretnega zanimanja svetnih odgovornih na raznih 
ravneh, da bi bratstvo raslo in bilo zvesto svojemu poklicu.86

2. Med različnimi pobudami za dosego namena obiska bo 
vizitator posebno pazil:

• na pravilnost vzgoje, začetne in trajne;
• na odnose z drugimi bratstvi na raznih ravneh, s Fran-

čiškovo mladino in vso Frančiškovo družino;
• na izpolnjevanje navodil in smernic mednarodnega 

sveta ter drugih svetov; 
• na navzočnost v krajevni Cerkvi.

86 Prim. Konstitucije 51,1c; 63,2g; 67,2g.
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3. Vizitator bo pregledal obračun prejšnje overovitve fi-
nančnega in premoženjskega upravljanja sveta, pregledal 
blagajno in vse dokumente, ki se tičejo premoženjskega sta-
nja bratstva in morebitni status pravne osebe v državni ure-
ditvi, posebno glede davkov. Če ni dolžnega nadzora nad fi-
nančnim in premoženjskim upravljanjem, more vizitator na 
račun bratstva naročiti takšen nadzor izvedencu, ki ni član 
prizadetega sveta. Če vizitator meni, da je potrebno, more 
privzeti še strokovno pomoč.

4. Vizitator bo pregledal zapisnike volitev sveta, ocenil 
kakovost predsednikovega služenja bratstvu in služenja dru-
gih odgovornih v bratstvu in bo z njimi razrešil morebitne 
težave.

Kadarkoli bi ugotovil, da se iz kakršnihkoli razlogov njiho-
vo služenje ne ujema povsem z zahtevami bratstva, bo vizi-
tator dal potrebne pobude, pri tem bo upošteval, v posebnih 
okoliščinah, kar je določeno glede odpovedi ali odstavitve 
od služb.87

5. Vizitator ne more opraviti vizitacije v svojem krajev-
nem bratstvu niti v svetu na drugi ravni, katerega član je.

Pastoralni obisk

Člen 95
1. Pastoralni obisk je privilegiran trenutek občestva s pr-

vim in regularnim tretjim redom. Opravlja se tudi v imenu 
Cerkve88 in služi zagotavljanju in pospeševanju izpolnjevanja 
Vodila in Konstitucij in zvestobe Frančiškovi karizmi. Svojo 
nalogo izpolnjuje v spoštovanju organizacije in pravil, ki so 
lastna OFS.

87 Prim. Konstitucije 83; 84.88 Prim. ZCP kan. 305,1.
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2. Ko je vizitator ugotovil, da je bratstvo kanonično usta-
novljeno, se bo zanimal za odnose med bratstvom in njego-
vim duhovnim asistentom ter krajevno Cerkvijo in bo obi-
skal pastirje (škofa, župnika), če je to primerno za napredek 
občestvene povezave in za služenje pri graditvi Cerkve.

3. Pospeševal bo sodelovanje in čut soodgovornosti med 
svetnimi odgovornimi in redovnimi asistenti. Moral bo pre-
veriti kvaliteto duhovne asistence, ki jo prejema bratstvo, 
opogumiti duhovne asistente v njihovi službi in pospeševati 
njihovo stalno duhovno in pastoralno izpopolnjevanje.

4. Posebno pozornost bo namenil vzgojnim programom, 
metodam in izkušnjam, liturgičnemu življenju in molitvi ter 
drugim apostolskim dejavnostim bratstva.
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Sedmi naslov

FRANČIŠKOVA MLADINA – FRAMA

Člen 96
1. OFS mora biti v moči svojega poslanstva pripravljen, da 

prenaša svoje izkušnje evangeljskega življenja mladim, ki ču-
tijo, da jih privlači sv. Frančišek Asiški, in išče njim primerna 
sredstva, da bi jim približal evangeljsko življenje.

2. Frančiškovo mladino, kakor jo razumejo te Konstituci-
je, in za katero se OFS čuti posebno odgovoren, sestavljajo 
tisti mladi, ki čutijo, da jih Sveti Duh kliče v bratstvo, da bi 
tu izkusili krščansko življenje v luči sporočila sv. Frančiška 
Asiškega in poglabljali svojo poklicanost v okrilju OFS.

3. Za člane FRAMA je Vodilo OFS dokument, ki navdihuje 
v njih rast poklicanosti v krščanskem in frančiškovskem duhu, 
bodisi posamezno ali v skupini. Po primernem času vzgoje, ki 
traja vsaj eno leto, naj potrdijo to prizadevanje z osebno oblju-
bo pred Bogom in v navzočnosti bratov in sester.

4. Člani FRAMA, ki želijo pripadati OFS, se ravnajo, ka-
kor je predpisano v Vodilu, Konstitucijah in Obredniku OFS.

5. FRAMA ima svojo posebno organizacijo ter vzgojne in 
pedagoške metode, ki so primerne potrebam mladih glede 
na dejansko stanje v različnih deželah. Narodni statut Fran-
čiškove mladine odobri pristojni narodni svet OFS ali, če 
njega ni, predsedstvo mednarodnega sveta OFS.

6. FRAMA kot sestavni del Frančiškove družine prosi 
svetne odgovorne in pristojne redovne predstojnike za brat-
sko spodbujanje in duhovno asistenco.

Člen 97
1. Bratstva OFS naj s primernimi pobudami in dinamiko 

pospešujejo Frančiškovo poklicanost pri mladih. Naj skrbijo 
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za vitalnost in širjenje bratstev FRAME in spremljajo mlade 
na njihovi poti človeške in duhovne rasti s predlogi za dejav-
nosti in tematske vsebine.

2. Bratstva OFS naj ponudijo bratstvu FRAME bratskega 
animatorja, ki bi skupaj z duhovnim asistentom in svetom 
FRAME zagotavljal primerno vzgojo v Frančiškovem duhu.

3. Da bi pospeševali tesne stike s OFS, naj bodo vsi odgo-
vorni za FRAMO na mednarodni ravni in vsaj dva člana na-
rodnega sveta FRAME mladi bratje ali sestre OFS z zaobljubo.

4. Predstavnik FRAME, določen od svojega sveta, je član 
odgovarjajočega sveta OFS; predstavnik OFS, ki ga določi 
njegov svet, pa je član sveta FRAME na isti ravni. Predstav-
nik FRAME ima pravico glasu samo, če je brat ali sestra OFS 
z zaobljubo.

5. Predstavniki FRAME v mednarodnem svetu OFS so 
izvoljeni po določbah mednarodnega statuta, ki določa tudi 
število, bratstva, ki jih predstavljajo, in pristojnosti.
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Osmi naslov

OBČESTVO S FRANČIŠKOVO DRUŽINO 
IN CERKVIJO

Člen 98
1. Bratje in sestre OFS naj skušajo živeti v »medsebojnem 

živem občestvu« z vsemi člani Frančiškove družine. Radi naj 
se zavzemajo za skupne pobude ali se jih udeležujejo z redov-
niki in redovnicami prvega, drugega in tretjega reda, s svetni-
mi ustanovami in drugimi cerkvenimi skupinami laikov, ki 
priznavajo sv. Frančiška za svojega vzornika in navdihovalca, 
da sodelujejo pri oznanjevanju evangelija, odstranjujejo vzro-
ke, ki potiskajo ljudi na rob, in se zavzemajo za mir.

2. Posebno morajo negovati ljubezen, ki naj se izraža v 
konkretnih pobudah bratskega občestva za pomoč sestram 
v kontemplativnem življenju, ki kot sv. Klara Asiška pričajo 
v Cerkvi in svetu in od njihovega posredovanja pričakujejo 
obilje milosti za bratstvo in apostolsko dejavnost.

Člen 99
1. Kot živi del Božjega ljudstva in navdihujoč se ob se-

rafskem očetu naj bratje in sestre OFS »združeni v polnem 
občestvu s papežem in škofi« skušajo spoznati in poglo-
biti nauk cerkvenega učiteljstva v njegovih najpomemb-
nejših dokumentih. Pozorni naj bodo na navzočnost Sve-
tega Duha, ki oživlja vero in ljubezen Božjega ljudstva.89  

Sodelujejo naj s pobudami Svetega sedeža posebno na tistih po-
dročjih, na katerih so poklicani, da delajo v moči poklica v OFS.

89 C 12.

Vod 6
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2. OFS je kot mednarodno javno združenje, s posebno 
vezjo povezano z rimskim papežem, ki je odobril njegovo 
Vodilo in potrjuje njegovo poslanstvo v Cerkvi in svetu.

Člen 100
1. Poklic »popravljati« Cerkev mora brate in sestre spod-

bujati, da iskreno ljubijo in živijo v občestvu s krajevno Cer-
kvijo, v kateri opravljajo svoj poklic in udejanjajo apostolsko 
vnemo, zavedajoč se, da v škofiji deluje Kristusova Cerkev.90

2. Sestre in bratje OFS naj s polno predanostjo izpolnju-
jejo dolžnosti, ki jih imajo v krajevni Cerkvi; pomagajo naj 
pri apostolskih in socialnih dejavnostih v škofiji.91 V duhu 
služenja naj bodo navzoči kot bratstvo OFS v življenju škofije, 
pripravljeni na sodelovanje z drugimi cerkvenimi skupinami 
in na sodelovanje v pastoralnih svetih.

3. Zvestoba lastni karizmi, Frančiškovi in svetni, in pri-
čevanje iskrenega in odprtega bratstva je njihovo prvotno 
služenje Cerkvi, ki je občestvo ljubezni. Naj jih Cerkev pre-
pozna v njihovi »biti«, iz katere izvira njihovo poslanstvo.

Člen 101
1. Bratje in sestre OFS naj sodelujejo s škofi in naj upošte-

vajo njihova navodila, kolikor so odgovorni za službo Božje 
besede in liturgijo ter usklajujejo razne oblike apostolata v 
krajevni Cerkvi.92

2. Bratstva so podrejena škofovemu nadzoru, kolikor de-
lujejo v krajevni Cerkvi.93

90 Š 11; ZCP can. 369; prim. 2 Celano 10; 1 Celano 18.91 Prim. kan. 311.92 Prim. ZCP kan. 394; 756; 775 sl.93 Prim. ZCP kan. 305; 392.
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Člen 102
1. Bratstva, ustanovljena v župniji, naj skušajo sodelovati 

pri spodbujanju župnijskega občestva, liturgije in bratskih 
odnosov; naj se vključijo v skupno pastoralo, posebno pri de-
javnostih, ki so lastne izročilu in duhovnosti bratov in sester 
OFS.

2. V župnijah, ki jih vodijo Frančiškovi redovniki, naj 
bratstva ob uresničevanju plodovite življenjske vzajemnosti 
gradijo medsebojne vezi in na zunaj pričujejo za Frančiškovo 
karizmo v župnijski skupnosti. Zato naj skupaj z redovniki 
skrbijo za širjenje evangeljskega sporočila in Frančiškovega 
načina življenja.

Člen 103
1. Bratstva naj izkoristijo vsako priložnost za molitev, 

vzgojo in dejavno sodelovanje z ostalimi cerkvenimi skupi-
nami, da bi tako ostala zvesta lastni identiteti. Z veseljem naj 
sprejemajo tiste, ki ne pripadajo OFS, pa želijo deliti z njimi 
izkušnje in dejavnosti.

2. Bratstva naj pospešujejo, kjer je mogoče, bratske odno-
se z nekatoliškimi združenji, ki se navdihujejo ob Frančišku.
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