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OFS / FRAMA 

AKTIVNA NAVZOČNOST V CERKVI IN SVETU 

Fr. Pedro Zitha, OFM 
 

(Priročnik za duhovne asistente OFS/FRAMA poglavje III; 

Generalne konstitucije OFS, poglavje  II, členi od 17 do 27; 

Vodilo OFS  14) 

 

 

UVOD 

 

Ni boljšega načina, da razložimo, kaj mislimo z aktivno navzočnostjo 

OFS/FRAMA v Cerkvi in v svetu, kot ta, da opozorimo na resnično 

identiteto sekularnih frančiškovcev, spokornikov in svetih, ki se z 

zaobljubo obvežejo, da bodo živeli evangelij po zgledu svetega 

Frančiška in s pomočjo tega Vodila, ki ga je potrdila Cerkev 

(Vodilo, poglavje 1, člen 3, ali podobno tudi Zakonik  cerkvenega 

prava, kanon 702,1). 

Včasih se zdi, kot da so tudi sestre in bratje  OFS izgubili svojo pravo 

identiteto. Tako zvajajo koncept delitve karizme do skrajnosti, se 

omejujejo na pobožne vidike frančiškovske duhovnosti in se nato 

sprašujejo, ali bi se morali vključiti v družbena in politična vprašanja.  

V nekaterih delih sveta se nekateri svetni frančiškovci še naprej 

osredotočajo na pomen zunanjega znaka pripadnosti 

frančiškovskemu redu, kot da bi se bolj osredotočali na družbena, 

gospodarska in politična vprašanja ter na to, kako postati resnična 

priča evangeljskega življenja v svetnem okolju. Občutljiva prisotnost 

frančiškovih se kaže v tem, da živijo svojo karizmo na svoj svetni 

način in imajo še naprej svoje mesto v družini, po kateri so poklicani, 

da si prizadevajo za popolno dobrodelnost v svoji laiški državi ... 
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V Generalnih konstitucijah OFS v členih 17,18 in Vodilu OFS je vloga 

sester in bratov OFS v Cerkvi in v svetu zelo jasna. Vsak član OFS 

mora razumeti, da s tem, da je aktivno navzoč v Cerkvi in v svetu, 

kaže, da jemlje resno "poziv k sodelovanju pri vzpostavljanju Cerkve 

in da smo člani OFS resnični pričevalci in »orodja poslanstva Cerkve«. 

Takšno poslanstvo je treba opraviti "v okolju, v katerem živimo, in 

služiti za gradnjo Božjega kraljestva v razmerah tega sveta." Z 

drugimi besedami, vsi člani OFS morajo poskrbeti, da bodo aktivno 

prisotni in vključeni v lokalno Cerkev in v svet. 

Svetni frančiškovci so poklicani, da se navdihujejo ob osebi in 

sporočilu sv. Frančiška, v katerem so dostojanstvo človekove osebe, 

odgovornost in ljubezen žive resničnosti.  (Generalne konstitucije 

OFS, člen 18 in Gaudium et Spes 31). 

 

 Drugi vatikanski cerkveni zbor je še enkrat poudaril pomen, 

vrednost in pomembnost vključevanja v poslanstvo Cerkve na 

zelo praktičen način. Papež Pavel VI. je v svoji apostolski 

spodbudi Evangelii Nuntiandi zapisal: „Laiki, ki jih posebna 

poklicanost postavlja sredi sveta in so zadolženi za najrazličnejše 

časne naloge, morajo prav zaradi tega izvajati prav posebno 

obliko evangelizacije … za uporabo vsake krščanske in 

evangeljske možnosti, latentne, vendar kljub temu prisotne in 

dejavne v zadevah sveta. 

 Njihovo lastno polje evangelizacijskega delovanja je obsežen in 

zapleten svet politike, družbe in ekonomije, pa tudi svet kulture, 

znanosti in umetnosti, mednarodnega življenja, množičnih 

medijev. Vključuje pa tudi druge resničnosti, ki so odprte za 

evangelizacijo, kot so človeška ljubezen, družina, izobraževanje 

otrok in mladostnikov, poklicno delo, trpljenje. 

 Bolj ko so laiki, navdahnjeni z evangelijem, vključeni v te 

resničnosti in se v njih tudi razvijajo, so jih sposobni promovirati 
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in zavedajoč se, če bodo v celoti uporabljali svoje krščanske 

moči, ki so pogosto pokopane in zadušene, bolj bodo te 

resničnosti služile Božjemu kraljestvu in s tem zveličanju v 

Jezusu Kristusu, ne da bi na kakršen koli način izgubili ali 

žrtvovali svojo človeško vsebino, temveč opozarjali na 

transcendentno dimenzijo, ki se pogosto ne upošteva. '(EN 70)   

 Laiki so pri tem, ko deležijo na vlogi Kristusa kot duhovnika, 

preroka in kralja, svoje življenje oblikovali po življenju in 

dejavnosti Cerkve. Njihova dejavnost je tako potrebna znotraj 

cerkvenih skupnosti, da brez nje apostolat pastirjev pogosto ne 

more doseči svoje polne učinkovitosti. Na podoben način kot so 

to počeli ženske in moški, ki so pomagali Pavlu pri širjenju 

evangelija (prim. Apd 18,18; 26; Rim 16,3), laiki s pravim 

apostolskim odnosom zagotavljajo tisto, kar manjka njihovim 

bratom, in osvežujejo duh pastirjev in ostalih vernih (prim. 1 Kor 

16,17-18). Okrepljeni z aktivnim sodelovanjem v liturgičnem 

življenju svoje skupnosti, želijo opraviti svoj delež apostolskih 

del te skupnosti. V Cerkev pripeljejo ljudi, ki so morda daleč od 

nje, resno sodelujejo pri predstavitvi Božje besede, zlasti s 

pomočjo katehetskega pouka, in ponujajo svoje posebne 

spretnosti, da bi bolje poskrbeli za duše in upravljali začasne  

stvari v Cerkve bolj učinkovito. (Apostolicam Actuositatem, 

papež Pavel VI., 18. november 1965, člen 10) 

 Vodilo in Konstitucije poudarjajo, da je "poklicanost v OFS 

posebna poklicanost, ki daje obliko življenja in apostolske 

dejavnosti članov." (Generalne konstitucije, člen 2.1; Vodilo OFS, 

člen 1) 
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FRANČIŠKOVSKA TRILOGIJA 

 

Sveti Frančišek namerno ni hotel ustanoviti treh redov, kot jih 

poznamo danes. Vendar si je dovolil, da ga je vodil Sveti Duh, zato so 

trije redovi počasi rasli, ne da bi Frančišek imel zanje določen 

predpisan projekt. Zato je sveti Frančišek svojim trem redovom 

določil eno Vodilo o življenju v popolnem spoštovanju evangelija v 

skladu z njihovimi življenjskimi pogoji. Vendar so trije redovi na isti 

stopnji pomembnosti, ker se medsebojno morajo priznati kot 

duhovno neodvisni in potrebni medsebojne pomoči. Kdor se pridruži 

prvemu, drugemu in tretjemu redu, je del SKUPNE RESNIČNOSTI, 

ki jo je Bog želel uporabiti za obnovo Cerkve. Čeprav so trije 

frančiškovski redovi institucionalno samostojni in neodvisni, njihova 

obstoječa neodvisnost ni pogojena z njihovim celotnim obstojem, kajti 

njihove vitalne duhovne potrebe, njihova medsebojna podpora jasno 

preglasi idejo o lahki samozadostnosti. 

(Prim. Benedetto Lino)  

 

FRANČIŠKOVSKA TRILOGIJA je prva (in edina) religiozna 

izkušnja, ki je bila predhodno določena za apostolsko življenje, rojena 

v kontekstu in usklajena z vsemi življenjskimi stanji. Celotna 

frančiškovska družina, tj; prvi, drugi in „tretji red (OFS)“ 

 Je trojna družina, ki vključuje vse Božje pripadnike, moške, 

ženske, laike, vernike, duhovnike, ki so poklicani, da se 

popolnoma prilagodijo Kristusu v določenem načinu življenja 

evangelijskih vrednot v določeni karizmi.   

 Vsi trije redovi so dediči poslanstva, ki ga je Bog zaupal svetemu 

Frančišku in vsi so poklicani, da živijo frančiškovsko karizmo.  
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Pomembno je upoštevati, da frančiškovskega spokornega gibanja 

ne mešamo s tretjim redom, ker se je začelo po prvem in drugem, 

vendar zaradi njunih mešanih struktur. Frančiškov svetni red je 

danes javno združenje vernih, ki ima v skladu s kanonskim pravom 

svoj svet predsedstva in ne tretji red glede na zakonik cerkvenega 

prava (116; 301,3; 312; 313). 

 

NB:  Zgodovinsko je ideja o treh različnih redovih bila teorija, ki jo je 

začel sveti Gregor Veliki (535–604), ki je poskušal okrepiti idejo o 

hierarhiji, pri čemer se je stopnja zavzetosti za doseganje popolnosti 

začela od minimalne, najmanjše do maksimalne, najvišje ravni. 

Skozi leta so se te stopnje ločeno razvrščale. Leta 1161, na primer, 

najdemo red Vitezov svetega Jakoba, ki ga je odobril Aleksander III., 

razdeljen na tri redove: 

Prvi red za poročene viteze 

Drugi red za viteze z večne celine 

Tretji red za kaplane in mentorje 

Potem so leta 1201 umiliati iz Lombardije razširili obseg treh redov na vse 

ljudi in ne več izključno na viteze. Vendar pa so na prošnjo papeža Inocenca 

III. hierarhijo obrnili od največje na najmanjšo: 

• prvi red za klerike in redovnice; 

• drugi red za laiške sestre in brate; 

• tretji red za predane laike, ženske in moške, ki ostanejo na svojih domovih 

in lahko sklenejo zakonsko zvezo.  

 

Prvi red za oživitev apostolskega življenja; 

Drugi red, da se povrne nova živahnost kontemplativnemu življenju molitve 

in darovanja; 
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Tretji red za ozdravitev družinskega in družbenega življenja od znotraj z 

ljudmi, zavezanimi življenju po evangeljskih vrednotah v svetu. (Prim. 

Benedetto Lino) 

 

* Skupni ustanovitelj; 

* Ista karizma; isto poslanstvo v raznolikem življenjskem stanju, soodvisno 

in dopolnjujoče se; 

* neodvisna in združena ter vitalna medsebojna povezanost. 

 Prvi red, Frančišek je bil ustanovitelj, ki mu je dal ime, napisal je 

njegovo pravilo in ga vodil kot generalni minister. 

 Bistvene sestavine apostolskega projekta frančiškovskih 

spokornikov je Bog navdihnil svetemu Frančišku in tako prevzel 

tipične značilnosti, ki so svetnost in svetna projekcija apostolske 

verske izkušnje Frančiška, tako kot je drugi red (klarise) njena 

projekcija v zaprti ženski samostanski življenjski slog. 

 Frančiškov svetni red ima svoj način življenja frančiškovske 

karizme in njihovega odnosa do manjših bratov in klaris, „toda v 

živi medsebojni povezavi“ (Vodilo OFS 1) 

 Da bi mogli učinkoviteje sodelovati v cerkvenem poslanstvu 

tako laiški kot redovni bratje, morajo spodbujati ustrezno 

sodelovanje in izmenjavo darov, saj so oboji navdihnjeni z isto 

duhovno vizijo. 

 V taki skupnosti in sodelovanju lahko najdemo dva osnovna 

modela: 

 *Deljenje darov/izmenjava darov 

 * Deljenje karizme 

 

 Prvi red je red s centraliziranim vodstvom, ki ni vezan na 

nobeno ozemlje, temveč sega čez ves svet. Vodstvena oblast je v 

rokah generalnega ministra v službi celotnega reda. 
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 Drugi red: Frančišek je sprejel Klaro in njene sestre v krog 

svojega reda. Vendar so bile izključene iz poti apostolskega 

življenja. Zanje so bile ustanovljene nove samostanske hiše z 

obljubo ljubeče skrbi in posebne naklonjenosti s strani prvega 

reda. Bile so popolnoma samostojne pri lastni obliki življenja. 

 

 Tretji red ali Red spokornih bratov, kot se je takrat imenoval, 

čeprav se običajno govori, da Frančišek ni ustanovil Reda 

spokornikov, ker je gibanje takrat že obstajalo, ampak je le 

poživil tisto, kar je obstajalo prej, vendar se ni obotavljal dajati 

navodil tistim, ki so se potem, ko se jih je njegovo oznanilo 

dotaknilo, želeli  pokoriti in nato slediti evangeljskemu načinu 

življenja, ki ga je živel Frančišek. Frančišek jih je podprl in 

postali so samostojen in neodvisen Frančiškov red. Tako so 

»novi« spokorniki želeli svojo spokorniško prenovitev povezati 

z imenom in duhovnostjo svetega Frančiška. 

 Od obnovljene zaveze teh novih spokornikov cveti red 

frančiškovskih spokornikov v rokah svetega Frančiška. 

Frančiškovski spokorniki tako prevzemajo tipični značilnosti, ki 

sta svetnost in svetna projekcija apostolske verske izkušnje 

Frančiška, tako kot so klarise njegova projekcija v samostanski 

zaprti ženski red. 

 

 Frančišek je, čeprav ne izrecno, ustanovil tri redove, 

institucionalno samostojne in neodvisne. Njihov avtonomni 

obstoj ni odvisen od obstoja večjega telesa. Njihova duhovna 

vitalnost pa zahteva, da se medsebojno podpirajo "v živi 

medsebojni povezavi." (Prim. Vodilo OFS, člen 1), v katerem 

Cerkev živi kot občestvo, prizadevanja pa so združena v duhu 

"sodelovanja in izmenjave darov, da bi učinkoviteje sodelovali 
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v poslanstvu Cerkve", da bi se učinkoviteje odzvali na veliki 

izzive našega časa zaradi kombiniranih prispevkov različnih 

darov. (Vita Consacrata 54) 

 

FRANČIŠEK PROTAGONIST 

 

 Frančiškovska trilogija je zgodovinsko pripisana svetemu 

Frančišku. Klara, očarana in prevzeta nad načinom življenja, ki 

ga je sprejel sveti Frančišek, se je tudi sama odločila slediti 

istemu življenjskemu slogu, čeprav je ostala samostojna, je v 

svojem Vodilu ohranila povezavo s Frančiškovo družino 

 Frančiškov Tretji red je prav tako odraščal na polju, ki ga je 

obdeloval Frančišek in številni drugi frančiškovski redovniki. 

Znotraj prvega reda so zrasle tri velike veje: observanti (v 

Sloveniji frančiškani), konventualci (v sloveniji minoriti) in 

kapucini, vsaki pa so popolnoma neodvisni in ponosni, da 

imajo Frančiška za svojega edinega serafskega očeta.  

 Frančiškov svetni red, kot se imenuje danes je sestavljen iz 

katoliških bratstev v svetu in je razčlenjen na krajevna, 

pokrajinska, narodna in mednarodno bratstvo.  

 Kleriki in laiki, ki delijo karizmo, so v odnosu in tesno sodelujejo 

v življenju institucije. Zato so „laiki povabljeni, da bolj 

intenzivno delijo duhovnost in poslanstvo“ (prim. Vita 

Consacrata 55). 

 Frančiškov svetni red nima odnosov samo s Frančiškovimi brati, 

ampak svojo karizmo deli tudi s tistimi,  ki ne pripadajo OFS, pa 

želijo deliti z njimi izkušnje in dejavnosti. (Generalne konstitucije 

OFS, člen 103, 1).  

 Njihov odnos z redovnimi brati  je v celoti živet v duhovnem 

asistentu iz prvega reda in tretjega regularnega reda, ki ima 
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pastoralno odgovornost in zagotavlja zvestobo frančiškovski 

karizmi in Cerkvi. 

 Skozi desetletja naraščajo tako katoličani kot nekatoličani, ki 

želijo deležiti na karizmi OFS in sodelovati v njegovem življenju 

in dejavnostih, zato je predsedstvo Mednarodnega sveta OFS  

(CIOFS) leta 1995 čutilo potrebo, da bi izdalo nekaj smernic za 

pridruženo članstvo v OFS in za "prijatelje svetega Frančiška". 

 Deleženje na karizmi med redovniki in laiki ima svoje 

prednosti, pa tudi nekaj ovir/zadržkov.  

 Prednosti- prinaša nepričakovan in bogat uvid v določene 

vidike karizme;  

         - v preteklosti in tudi sedaj prinaša veliko sadov svetosti in  

dobrodelnosti. 

 Ovire/zadržki - potrjuje redovne brate za resnične voditelje nad 

laiki, ki deležijo na isti karizme, 

- svetnim frančiškovcem odvzame samostojnost 

- svetni pričakujejo, da bodo kleriki voditelji in vzorniki 

- je vzrok za veliko nerazumevanja in celo konfliktov med prvim 

in tretjim redom 

                       

IZMENJAVA DAROV 

MED FRANČIŠKOVSKO DRUŽINO IN SVETOM 

 

 V apostolski spodbudi Christifideles laici (O krščanskih 

laikih), papež Janez Pavel II. še naprej vznemirja in spodbuja 

globlje zavedanje vseh vernikov o daru in odgovornosti, ki ju 

delijo, kot skupina in kot posamezniki, v občestvu in poslanstvu 

Cerkve. (CL 2) 

 - Izmenjava darov – v okviru medsebojno povezanih neodvisnih 

subjektov, ki lahko drugega obogatijo in so obogateni od drugih.  
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 - Svetni frančiškovci so poklicani, da gojijo občutek povezanosti 

z vsem Božjim stvarstvom.  

        - gojiti frančiškovski duh v družinah, pri čemer v svetu pričajo o 

ljubezni Kristusa do svoje Cerkve   

         - Svetni frančiškovci so dejavni v različnih apostolatih s tem, ko 

pomagajo pri dobrodelnosti in mnogo drugih projektih, v katerih 

delijo frančiškovske vrednote.  

         -  Eno od najstarejših bolnišnic v Madridu ima v lasti in jo vodi 

krajevno bratstvo OFS San Francisco el grande. 

         - Tudi mnogo drugih projektov po mnogih državah kot so 

domovi za ostarele vodijo krajevna bratstva OFS ali pa sodelujejo v 

programih, ki jih vodijo drugi. (Priročnik za duhovne asistente, 

poglavje 3, 66). 

 

 Duhovni asistente in OFS 

 

- Obojni imajo korist od izmenjave darov na duhovni in socialni 

ravni.  

         Duhovna raven = redovnim bratom in OFS sestram/bratom 

pomaga, da se lahko bolj zavejo svojega poslanstva znotraj Cerkve. 

         Socialna raven = asistentje spodbujajo sestre in brate OFS k 

vključevanju v politiko in ekonomijo, ki temelji na evangeliju.  

         = duhovni asistent izmenjuje tudi darove s poučevanjem mladih, 

poslušanjem starejših, pripravo mlajših na prejem zakramenta poroke 

…  

        = Tudi svetni frančiškovci lahko redovnikom pomagajo pri 

njihovih apostolskih dejavnostih in dobrodelnih podvigih in obratno.  
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ODNOS MED OFS, REDOVNIKI IN  CERKVIJO 

 

 Najboljši način za negovanje dobrih odnosov mora temeljiti na 

medsebojnem in bratskem spoštovanju dejstva, da „ je telo eno 

in ima veliko delov, in vsi deli telesa, čeprav jih je veliko, so eno 

telo, tako je tudi Kristus. (1 Kor 12,12) 

 

 Razumevanje in spoštovanje te resničnosti lahko navdihuje 

redovnike in OFS, da gradijo resnično občestvo, kjer obstajata 

življenjska in medsebojna vez, ki vsebujeta: 

 

 Spoštovanje in  ljubezen do različnih oblik ene 

frančiškovske karizme.  

 Podpora drug drugemu v poslanstvu, da obnovijo 

Cerkev. 

 

 Cerkev je OFS zaupala pet področij posebnega služenja in 

apostolske aktivnosti:  

 1 - Pravičnost in mir        3 - Družina            5 - Upanje in veselje  

2 - Svet dela                      4 - Stvarstvo 

 

Redovni bratje naj bi sodelovali pri teh služenjih in pokazali 

pripravljenost, da se kot člani iste družine med seboj podpirajo pri 

klicu k obnovi Cerkve in obnovijo karizmo našega skupnega 

serafskega očeta v življenju in poslanstvu Cerkve. (prim. Vodilo OFS, 

člen 1 in Priročnik za duhovne asistente, poglavje III, str. 67) 

 „Najboljši način za izboljšanje odnosov, kot pravi Andrea Boni, 

OFM „zahteva kombinirano delovanje bratov prvega reda, 

spokornikov tretjega reda in kontemplativne žrtve sester 

drugega reda.“ 
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 Celotna frančiškovska družina je odgovorna, da se kot telesno 

občestvo vključi v usklajeno reševalno dejavnost, če želi izpolniti 

nalogo, ki jo je dal Bog, da obnovi  svojo hišo (cfr Priročnik za 

duhovno asistenco OFS / FRAMA, poglavje III, str. 67) 

 Temeljne podlage za dejavno navzočnost OFS v Cerkvi in družbi 

so namenjene najprej poglobitvi razumevanja našega krstnega 

klica. 

 Vsi krščeni delimo isto skupno Kristusovo duhovništvo, ko 

deležimo na treh službah Kristusa duhovnika, preroka in kralja. 

 V kraljevem služenju, ki ga vsi krščeni delimo s Kristusom, smo 

povabljeni, da iz sebe naredimo dar, ko služimo, v pravičnosti in 

dobrodelnosti.  

 Kraljevska služba  se razteza na vse stvarstvo, ker v glavnem 

pripada laikom, da povrnejo stvarstvu njegovo pravo vrednost.  

 

LAIŠKOST V POSLANSTVU CERKVE 

 

 Bratstva, ustanovljena v župniji, naj skušajo sodelovati pri 

spodbujanju župnijskega občestva, liturgije in bratskih odnosov; 

naj se vključijo v skupno pastoralo, posebno pri dejavnostih, ki 

so lastne izročilu in duhovnosti bratov in sester.« (Generalne 

konstitucije OFS, člen 102,1) 

 Tudi laiki so poklicani k svetosti, stremijo h končnemu namenu 

Cerkve.  

 Laiki „morajo biti posvečeni v vsakdanjem poklicnem in 

družbenem življenju… laiki morajo svoje vsakodnevne 

dejavnosti videti kot priložnost, da se pridružijo Bogu, izpolnijo 

njegovo voljo, služijo drugim ljudem in jih vodijo k občestvu z 

Bogom v Kristusu.“ (Christifideles laici, 16).  

 Poklic k svetosti je torej tesno povezan s poslanstvom in z 

odgovornostjo, ki je v Cerkvi in v svetu zaupana vernim laikom. 
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 Vključevanje laikov v evangelizacijo kulture je nujno. 

 Kot laiški frančiškovci so s krstom posvečeni v službo evangelija 

glede na karizmo in po zgledu svetega Frančiška. OFS Vodilo, 

Generalne konstitucije in Obrednik jasno opisujejo in dajejo 

smernice, kako izpolniti poslanstvo Cerkve in človeštva. 

(Generalne konstitucije OFS, člen 17.1; Vodilo OFS, člen 2, 22, 

Predgovor k Obredniku členi 1,12, 14.d in poglavje 2, 29) 

 

VSI KRŠČENI SO POKLICANI K POSLANSTVU CERKVE 

 

 Da smo krščeni, pomeni tudi, da smo poslani v svet kot priče in 

orodje cerkvenega poslanstva med vsemi ljudmi. (prim. Vodilo 

OFS, člen 6)  

 Svetnim frančiškovcem mora biti vedno pred očmi pomembnost 

poslanstva na ravni krajevnih bratstev. 

 S služenjem kot misijonar OFS. (Pred nekaj leti je v Italiji obstajal 

Frančiškov svetni misijonski center, namenjen ozaveščanju med 

OFS o poslanstvu v misijonih, usposabljanju in pošiljanju laiških 

misijonarjev, kjer so delali skupaj z redovnimi brati in sestrami. 

Žal je zadeva iz več razlogov propadla.)  

 Laiški frančiškovci, ki resnično živijo evangelij, lahko dajejo 

novo življenje v svojih župnijah, saj se v župniji opravlja glavno 

delo OFS. Zato mora postavljati pot od Cerkve do sveta. 

 Tako kot Frančišek, ki je resno vzel božjo poslanstvo, da naj "gre 

in popravi Cerkev", tudi vsi svetni frančiškovci "razširjajo 

Cerkev z oznanjevanjem Kristusovega evangelija zunaj njegovih 

institucionalnih meja." (Prim. Priročnik za duhovne asistente, 

poglavje III, str. 82). Tudi v prihodnje bodo zavezani k »obnovi 

Cerkve z istimi orodji, s katerimi je bila zgrajena: evangelizacija 

in pričevanje življenja«. (Prav tam str. 67 # 1.5) 
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 Da bi lahko aktivno sodelovali v Cerkvi in v svetu, so morali 

sestre in bratje OFS „znova odkriti misijonsko razsežnost svojega 

krščanskega poklica. Povabljeni so, da v sebi in v drugih 

negujejo znanje in ljubezen do misijonov in z nudenjem darov v 

družinah, v katoliških združenjih in v šolah." (Glej Priročnik za 

duhovno asistenco, poglavje III, str. 84). 

 

VKLJUČENOST OFS V MISIJONE 

 

 Tako kot vsi krščeni so tudi svetni frančiškovci poklicani in 

poslani po vsem svetu, da bi učili evangeljske vrednote, da 

oznanjajo Kristusa preko svojega življenju in besed. 

 Vsak član bi se moral vključiti v poslanstvo Cerkve, ki je lahko 

uspešno šele, ko postane vsak OFS del Cerkve in sveta. Ne bi 

smeli imeti delitev na "oni in mi." Ker »frančiškovci pri 

opravljanju svojega posebnega poslanstva ne morejo ostati zunaj 

Cerkve in njenega poslanstva. Sedanji papež je frančiškovce 

pozval, naj "upoštevajo svoje odgovornosti", da obnovijo 

karizmo in poslanstvo ". Cerkev še naprej poziva laike, da 

ponovno odkrijejo misijonsko razsežnost lastnega krščanskega 

poklica. (prim. Priročnik za duhovne asistente 2006/2012 str. 82). 

 

*   *   * 
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SVETOVNI PREGLED AKTIVNE/DEJAVNE 

NAVZOČNOSTI NARODNIH BRATSTEV 
 

Generalne konstitucije, člen  19,1,2. 22:2 & Vodilo OFS, člen 14 

 

*Avstralija - Projekt Adoption (posvojitev) – OFS podpira revne 

družine v Kerali-India; Dom sv. Alfonza za invalidna dekleta in 

nadškofiji Trissur.  

Vodi jih OFS, prostovoljci od Svetega Duha v Waverley. 

 (www.ciofs.org/portal/en/library/presence-in- the .../file    

 

*Bosna in Hercegovina - Vsako bratstvo ima svoj projekt, kot na 

primer obiskovanje doma za starejše, obiskovanje članov svojega 

bratstva, zbiranje sredstev za tiste, ki jih potrebujejo.  

 

* Kanada - Canadian Food for Children (kanadska hrana za otroke) – 

koordinacija krajevno bratstvo sv.  Anton Padovanski,  Brampton, 

Ontario (ON) 

Izvedba akcijskega načrta pokrajinske komisije Pravičnost, mir in 

varovanje stvarstva za skupno sodelovanje in razvoj (revščina in 

svetovna trgovina; Vodni viri in rudarstvo; Trgovina z ljudmi. 

Pobratenje ali sponzoriranje haitijskih otrok, projekt vodi  krajevno 

bratstvo St. George de Jonquière 

 

*Hrvaška – Sestre bratje OFS iz Primorsko-Goranske pokrajine vodijo 

projekt za pomoč brezdomcem, projekt je podprt s strani nadškofije 

Reka in mnogih posameznikov. Dva člana OFS sta na projektu polno 

http://www.ciofs.org/portal/en/library/presence-in-
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zaposlena, brezdomcem pa pomaga tudi več prostovoljcev pri 

izpeljavi aktivnosti kot so šport, glasba in drugo.  

Prvi hrvaški časopis, ki ga izdaja OFS in je namenjen kot pomoč 

brezdomcem, da bi se vsi  zavedli neenakosti, javnega mnenja in 

družbene zapostavljenosti brezdomcev. 

 

*Francija - Projekt krog molka v Versaillesu – moji nedokumentirani 

sestre in bratje.  

Zavedanje o družbeni neenakosti priseljencev. 

Koordinirata ga Michel-Claude Girard in Patrick Gérault iz 

krajevnega bratstva Bro. Pacific - PVC Region. 

 

*Madžarska - Frančiškovska misijonska fundacija za spodnjo 

karpatsko pokrajino.  

Vpleteni so tudi v projekt Well for Africa, zadnje čase sodelujejo tudi 

pri fundaciji Frančiškovska misija za Transkarpatijo, kjer pomagajo 

revnim, bolnim in ljudem v stiski, vzgojno-izobraževalni programi.   

Podpirajo priprave in usposabljanja sester in bratov, ki sodelujejo pri 

Karitas in verskem usposabljanju na lokalni ravni. Projekt koordinira 

narodni svet OFS Madžarske.  

 

*Italija - Projekt Qiqajon(Hebrejska beseda iz Svetega pisma, vzeta iz 

Jonove knjige – Jn 4,6), vzgojno-izobraževalni program, ki ga 

koordinira pokrajinsko bratstvo Iz Lombardije:   

http://www.qiqajon.org  www.ciofs.org /…/presence…world/.../1068-

survey-on-the-active 

 

http://www.qiqajon.org/
http://www.ciofs.org/
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*Libanon – narodno bratstvo ima člana, ki je odgovoren za socialno 

noto. Letno obiščejo domove za ostarele, zapore in nekatere socialne 

centre.   

 

*Litva- Vodi projekt za Afriko (Well for Africa), pobudo, ki pomaga 

bratstvom v Afriki graditi vodnjake za vse ljudi 

 

*Mehika – Projekt katoliškega kina (filmi z moralnimi vrednotami, o 

svetnikih, blaženih, junakih dejanjih). Koordinira ga bratstvo svete 

Klare. 

Podpora otrokom iz kolonije Tarahumara; Projekt duhovne 

posvojitve. 

Evangelizacija bratov, ki jim je odvzeta prostost (zaporniki) 

www.ciofs.org/.../MEXICO_PIWC_survey_2011_CINE_EN.pd...  

 

 *Nova Zelandija – monte Cecilia – stanovanjski program za 

brezdomne družine, OFS pomaga z denarno pomočjo in rednimi 

donacijami hrane. (ciofs.org/vox francescana; 

www.ciofs.org/.../presence.../1059-ofs-active-presence-in-w...) 

 

*Španija - Pot v Emavs organizacija – gre za projekt, ki ga vodi OFS 

Španija z namenom pomoči imigrantom (priseljencem), njihovi cilji pa 

so-, moralno in duhovno oblikovanje, družbeno-poklicno in kulturno 

oblikovanje, poklicno usposabljanje, iskanje zaposlitve … Projekt vodi 

krajevno bratstvo Sveti Anton Padovanski. 

 

*Južna Koreja – Krajevno bratstvo Busan vodi razpored hranjenja z 

razdeljevanjem dnevnih obrokov za starejše ljudi in brezdomce.  

http://www.ciofs.org/.../MEXICO_PIWC_survey_2011_CINE_EN.pd
http://www.ciofs.org/.../presence.../1059-ofs-active-presence-in-w
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Apostolat OFS je v glavnem v skrbi za brezdomce, OFS Seul skrbi za 

hrano, 19 krajevnih bratstev se izmenjuje pri zagotavljanju hrane in 

pripravi obrokov skozi vse leto. Pokrajinska bratstva Seul skupaj 

vodijo dom za starejše občane, enak tudi pokrajinsko bratstvo  

Daejeon in Gangweon.  

 

*ZDA - narodno bratstvo vodi projekt, v katerem so napolnili tisoč 

vrečk s higienskimi izdelki, vezalkami, nogavicami, prigrizki, 

pijačami in jih dostavili v katoliško dobrodelno organizacijo za pomoč 

priseljencem, ko so jih izpustili iz zbirnih centrov.  

OFS na lokalni in pokrajinski ravni sodeluje v primerih javnih kuhinj; 

celodnevni (24/7) evharistično češčenje poteka od leta 1992; služenju v 

zaporu, tj. v delu z zaporniki vidijo božje delo, ki jim prinaša upanje; 

nacionalno so izvedli veliko kampanjo med požari v Kaliforniji 

(zbiranje sredstev) ministrstvo za ostarele (poskrbeli, da je za njih 

primerno poskrbljeno, OFS je poskrbel, da starejši ne ostajajo na 

ulicah), Amazonska pomoč gobavcem - zagotavljanje pomoči za 

precej projektov.  

 

*Venezuela - Civilno združenje dobri Samarijan (Acibuensa) 

 Ponujajo brezplačno skrb za odvisnike od alkohola s tem, ko 

nudijo zavetišča, hrano, zdravstveno nego in duhovno pomoč;  

 Projekt koordinira krajevno bratstvo sv. Jožef delavec (San José 

Obrero ), upravni odbor in duhovni asistent 

 OFS člani zbirajo zdravila po in jih delijo med uboge in revne v 

Venezueli.   

 Imajo dva projekta, ki sta podprta s strani misijonske pisarne – 

skrbijo za prehrano za več kot 500 otrok na dveh frančiškovskih 

šolah.  
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SKLEP 

 

Veliko je treba storiti, da bi pomagali sestram in bratom OFS, da bi 

razumeli pomen biti svetni in hkrati člani Kristusovega telesa, 

Cerkve. Laiški frančiškovci ne smejo nikoli pozabiti, da »so bili 

krščeni in vzgajani s Kristusom v krstu, postali živi člani Cerkve; po 

poklicu so bolj tesno združeni s Cerkvijo. (Glej Vodilo OFS, člen 6). 

Zato bi morali biti priče in orodje njenega poslanstva med vsemi 

ljudmi, z oznanjanjem Kristusa v svojem življenju in besedah. Za 

pravilno zavedanje in razumevanje poziva k dejavnemu vključevanju 

v poslanstvo Cerkve in sveta bi morali člani OFS stalno razmišljati o 

tem, kaj pomeni "iz evangelija v življenje in iz življenja v evangelij" 

(Cf. Vatikan II, Uredba o laiškem apostolatu, 30). Naši sestre in bratje 

ne bi smel biti zadovoljni zgolj s tem, da so člani OFS, ampak bi 

morali vedno znova razkrivati (pričevati drugim), kar so 

prisegli/izrekli v zaobljubah. Podoživljati svojo skupno karizmo na 

zelo otipljiv in konkreten način znotraj frančiškovske družine, Cerkve 

in sveta. 

  



22 
 

PROMOCIJA FRAME 
Ana Fruk, OFS 

 
Usposabljanje za nacionalne duhovne asistente OFS-FRAMA 

Seraphicum, Rim, 15. november 2019 

 
1. UVOD 

 

Veste, zakaj danes stojim pred vami? Zaradi moje mame. Ker me je, 

ko sem bil mlada (mlajša), nenehno nagovarjala, da bi obiskovala 

skupino FRAME v moji župniji, jaz pa sem bila tipična najstnica, ki ji 

je mama šla na živce. To je en način, kako lahko promovirate 

FRAMO. To je sicer rizičen način, vendar danes mislim, da je bilo 

vredno. Ampak preden vam predstavim nekaj bolj "tveganih" idej, 

kako promovirati FRAMO, naj se predstavim. 

Prihajam iz Hrvaške, iz Zagreba, kjer sem odraščala v katoliški 

družini s starši in dvema bratoma. Imam redno službo; delam na 

univerzi v Zagrebu. Naj se za trenutek vrnem k dejstvu, da mi je 

mama šla na živce. Imam brata, ki je leto starejši od mene, in ko je 

začel hoditi v srednjo šolo (gre za obdobje takoj po prejemu 

zakrament svete birme), ga je mama začela spodbujati, naj gre v našo 

(frančiškansko) župnijo in preveri, ali mu bo všeč bratstvo FRAMA, 

ki se je tam zbiralo. Sicer ni šel, ampak mama mu ni nehala 

prigovarjati, naj gre. In to sem morala poslušati celo leto. Potem je 

prišel moj čas, da začnem hoditi v srednjo šolo in poslušati mamo, ki 

mi govori, naj v župniji preverim, ali mi bo FRAMA všeč. Torej, da bi 

se izognila istemu nagovarjanju, sem se odločila, da bom šla, čeprav 

sem že vedela, da mi ne bo všeč, bom pa vsaj lahko rekla, da sem 

poskusila, da mi ni bilo všeč, in naj zdaj preneha. No, to je bil moj 

načrt. To ni bil Božji načrt. Srečanj sem se redno udeleževala in 

končno sem danes zaradi tega končala v Rimu. Vmes sem rasla v 

povezanosti z Bogom, s svetim Frančiškom sem odkrivala svoje 
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talente, oblikovala svoj značaj in se odločala. Potem ko sem 10 let 

preživela v FRAMI, sem vstopila v OFS, najprej sem leta 2006 izrekla 

začasne zaobljube, potem pa stalne leta 2007. Leto po tem sem bila na 

generalnem kapitlju OFS izvoljena za predstavnico FRAME v 

predsedstvu CIOFS in nato so leta 2014 ponovili isto napako. Zaupali 

so mi skrb za bratstva OFS Zahodne in Srednje Evrope, in to službo 

bom opravljala do prihodnjega leta. Ne vem, ali vam je uspelo 

ugotoviti, koliko sem stara, ampak morda je dovolj, da vam povem, 

da sem del frančiškovske družine že skoraj dve tretjini svojega 

življenja. 

 

2. FRAMA RESNIČNOST V SVETU 

 

Po predstavitvi osebe, ki stoji pred vami, bi vam rada povedala nekaj 

osnovnih informacij o FRAMI v svetu. Nekatere od teh resničnosti 

sem imela privilegij doživeti, nekaterih ne, vendar so zagotovo 

ogromen zaklad, ki ga ima frančiškovska družina. In v veliki meri je 

odvisen od vas, duhovnih asistentov (in OFS). 

Frančiškova mladina se je uradno rodila v Italiji leta 1948. Leta 1958 je 

bilo po samo desetih letih od nastanka po celotni državi že 453 skupin 

FRAME. V nekem trenutku je FRAMA zaprosil OFS, naj oblikuje 

smernice za Frančiškovo mladino po vsem svetu. Medtem so se 

izkušnje italijanske FRAME razširile tudi med druge narode. Različne 

države (zlasti Argentina in Brazilija) so izrazile potrebo po skupnih 

usmeritvah. Za izpolnitev teh potreb je Mednarodno predsedstvo 

OFS izdalo dokument z "osnovnimi okviri", ki je ostal podlaga za 

člene o FRAMI, ki jih vsebujejo Generalne konstitucije OFS (člena 96 

in 97).  

Danes ima Frančiškova mladina približno 40.000 članov in je prisotna 

v 78 narodnih bratstvih, od tega jih je priznanih 37 (nekatera so v 

težavah), 25 bratstev pa je v nastajanju. V več drugih državah (16) 

obstaja nekaj skupin mladih, ki jih zanima frančiškovska mladinska 
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formacija, vendar so še vedno v začetni fazi. Imamo veliko 

odgovornosti, pa tudi veliko potenciala. 

V nekaterih zahodnoevropskih državah sploh ni FRAME (rekla bi 

zaradi slabih odnosov mladih s Cerkvijo na splošno - Velika Britanija, 

Nemčija…). V nekaterih državah (npr. Španija in Francija) FRAMA 

počasi spet raste. V Afriki FRAMA cveti , čeprav se borijo s 

pomanjkanjem materialnih sredstev. Latinska Amerika je močna (kot 

vedno) in zelo živahna s svojimi dejavnostmi. Azija in Oceanija imata 

FRAMO v nekaterih državah, kjer obstaja Katoliška Cerkev ... Kot 

vidite so izkušnje zelo različne. 

 
3. GLAVNI IZZIVI ZA FRAMO 

 

V Sklepnem dokumentu sinode o mladih je predstavljeno nekaj 

glavnih izzivov, s katerimi se mladi srečujejo v svojem življenju. S 

temi izzivi se soočajo tudi člani FRAME. Razlike med okoliščinami in 

kulturami močno vplivajo na konkretne izkušnje mladih na različnih 

stopnjah rasti, oblik verske izkušnje, družinske strukture in njenega 

pomena za prenos vere, odnosov med generacijami (na primer vloga 

starejših in njihovo spoštovanje), načinov sodelovanja v družbi, 

odnosov do prihodnosti1... Govorimo o demografskih razlikah (med 

državami z visoko nataliteto, kjer mladi predstavljajo pomemben in 

naraščajoč delež prebivalstva in državami, pri katerih se vpliv mladih 

zmanjšuje2), o razlikah v zgodovinski verski tradiciji, razlikah, ki jih 

povzročajo družbene strukture in gospodarski viri, ki ločujejo3, o 

razlikah med ženskami in moškimi s svojimi posebnimi darovi, o 

dojemanju in življenjskimi izkušnjami, ki lahko povzročijo oblike 

prevlade, izključenosti in diskriminacije…4 To so različne okoliščine, 

v katerih živijo mladi in s tem tudi bratstva FRAME.  
 

1 Prim. Sklepni dokument Sinode mladih 2018, člen 10. 
2 Prav tam, člen 11. 
3 Prav tam, člen 12. 
4 Prav tam, člen 13. 
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3.1. Kako se soočiti z izzivi? 

Rekla bi, da ima FRAMA privilegij, da ima OFS in vas, duhovne 

asistente, na svoji strani, da ji lahko pomagate, da lahko odkriva 

svojo identiteto. Prava formacija jim bo pomagala pri soočanju z 

različnimi izzivi današnjega sveta. Skozi leta so bila pripravljena 

nekatera besedila, ki naj bi pomagala članom FRAME pri rasti v 

njihovi človeški, krščanski in frančiškovski formaciji, pri sprejemanju 

pravilnih odločitev. In kot pravi dokument: Ravno tovrstne odločenosti 

pri današnjih mladih često manjka. Iz razlogov, da bi »pomagali mladim 

premagovati neodločenost pred dokončnimi obveznostmi, izgleda koristno, da 

jih postopoma pripravimo na sprejetje osebnih odgovornosti, … da jim 

zaupamo naloge, primerne njihovim sposobnostim in letom,(…) da 

pospešujemo postopno vzgojo za majhne vsakdanje odločitve, ki so povezane 

z vrednotami (zastonjskost, vztrajnost, skromnost, poštenost…)« Upoštevati 

je tudi potrebno, da zelo pogosto takšni in drugačni strahovi in neodločenosti 

kažejo na šibkost, ne samo osebnostne psihološke strukture, temveč tudi 

duhovnega izkustva in zlasti izkustva poklica kot izbire, ki pride od Boga.5  

 

3.2. Posebne značilnosti Frančiškove mladine 

 

Prepričana sem, da to že veste, vendar se mi zdi pomembno, da 

spomnim na značilnosti FRAME, ki jo razlikujejo od drugih skupin 

mladih frančiškovih. Mislim, da jih je pomembno vedeti, da bi jih 

lahko prenašali mladim. 

Dokument FRAME: Pot frančiškovske poklicanosti jasno navaja, kakšne 

so značilnosti Frančiškove mladine v primerjavi z drugimi 

mladinskimi skupinami (člen 5), pa tudi razlikovanje od drugih 

mladinskih skupin frančiškovske duhovnosti (člen 6). 

 
5 Novi duhovni poklici za novo Evropo, Papeško delo za duhovne poklice, Rim, 1997, člen 37. 
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Omenila bi nekaj osnovnih elementov, ki jih najdemo v členu 5 tega 

dokumenta: 

a) mladi začutijo, da jih kliče Sveti Duh in želijo živeti izkustvo 

krščanskega življenja v bratstvu; 

Po mnenju Generalnih konstitucij OFS (člen 96,2), 

frančiškovsko mladino 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. To je značilnost, zaradi katere je FRAMA bratstvo 

in ne le skupnost, gibanje ali še manj zveza. Že beseda 

opredeljuje, da bi se morali mladi oblikovati za izkušnjo 

medosebnih odnosov, ki je značilna za frančiškovsko 

duhovnost. Življenja v bratstvu se je treba učiti. Tudi danes, 

ko so družine pod vse večjim pritiskom in pretrganimi odnosi 

in nimajo časa drug za drugega, mladi še bolj čutijo potrebo 

po takšni izkušnji. Po drugi strani pa obstajajo primeri, ko je 

težko izročiti to izkušnjo zaupanja in vzajemnega znanja 

mladim, če je niso izkusili v svojih družinah. 

b) postopno odkrivajo sv. Frančiška, njegovo življenje in 

vrednote, za katere se je zavzemal; 

Isto besedilo Generalnih konstitucij govori o mladih, ki jih 

sveti Frančišek Asiški privlači. To nam jasno kažejo nekatere 

vsebine tedenskih srečanj FRAME. Treba je iti skozi nekaj 

primerov življenja svetega Frančiška, zlasti tistih, ki zadevajo 

njegovo mladost, odkrivanje identitete, evangeljske vrednote 

in postopno zorenje v izkušnji molitve in lastnega poslanstva. 

Generalne konstitucije pravijo, da je treba sporočilo Frančiška 

Asiškega ustrezno predstaviti mladim. Očitno je na tem 

področju še veliko dela za asistente, ki morajo vedno na nov 

način predstaviti sporočilo Frančiška Asiškega, na način, ki 

ustreza določenemu bratstvu FRAME in njegovim izzivom. 
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c) gre za poklicno potovanje, namenjeno razpoznavanju poklica. 

Celoten pogovor o izkušnji krščanskega življenja v bratstvu se 

v luči sporočila svetega Frančiška Asiškega zaključi s 

poglabljanjem njegove poklicanosti v okviru Frančiškovega 

svetnega reda ali na kakšnem drugem mestu. Mladost je 

privilegiran čas za prepoznavanje poklicanosti, kar je po moje 

bistveno vprašanje za Frančiškovo mladino. Pomembno je, da 

mladi razumejo poklicno razsežnost življenja in to, da je 

odločilno vedeti, kako delati (in tudi narediti) razlikovanje 

poklicanosti v mladih letih. Tu imajo duhovni asistenti veliko 

nalogo in odgovornosti v smislu poznavanja identitete svetne 

frančiškovske duhovnosti in načina, kako ga sporočiti 

mladim. Jasno je, da je treba voditi mladino, ki jim je zaupana. 

Gre za proces, ki zahteva veliko potrpljenja, pa tudi 

zavedanja, da ste samo sejalci. Gre za poklicanost, ki je v 

človeku, tako je treba mlade le spodbuditi k razmisleku. Pri 

tem so v veliko pomoč odnosi samega duhovnega asistenta 

ter njegova vpletenost in poznavanje frančiškovske družine, 

pa tudi njegovo znanje o frančiškovski duhovnosti. 

Generalni ministri so v uvodnem pismu k Statutu o duhovni in 

pastoralni asistenci OFS zapisali, da je ta asistenca 

najpomembnejša služba, ki vam jo je Cerkev zaupala glede 

svetnih frančiškovcev in je resničen znak vašega izjemnega 

občutka za družino v kontekstu vzajemnega življenjskega 

občestva. Asistent mora biti spremljevalec na poti, biti 

navdihnjen s ponižnostjo Elija, duhovnika, ki je spremljal 

mladega Samuela, da bi spoznal, čigav glas resnično sliši. 

d) navzoči so v cerkvenem in družbenem življenju, ki ju 

dojemajo kot kraj za uresničevanje svoje izkušnje apostolata 

(gradnja Cerkve z vsakodnevnim spreobračanjem); 

 

in nekaj pomembnih elementov iz člena 6 v istem dokumentu:  
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a) Vodilo OFS sprejema kot dokument navdiha; 

To je morda najbolj jasno razlikovanje od drugih skupin mladih 

frančiškovih. Nobena skupnost ali mladinska zveza ni tako 

izrecno povezana z nekim javnim združenjem vernih in njihovo 

duhovnostjo. Ta posebnost ponovno želi izraziti pripadnost ne le 

celotni frančiškovski družini, temveč tudi poklicanosti in 

poslanstvu v svetu, ki ju mladi v FRAMI šele začenjajo odkrivati 

in prepoznavati kot svoja. 

S sprejetjem Vodila OFS kot navdiha mladih v  FRAMI le-ti 

potrjujejo svojo izbiro, v kateri je Kristus središče njihovega 

življenjskega projekta ("Vodilo in življenje Frančiškovih bratov in 

sester v svetu je: izpolnjevati evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa 

po zgledu svetega Frančiška Asiškega ... ko prehajajo od evangelija v 

življenje in iz življenja k evangeliju." 6). Vodilo OFS je lahko navdih 

za mlade, saj spodbuja k razmišljanju o Kristusu v Svetem 

pismu, v Cerkvi in v liturgični dejavnosti, poziva k pričevanju s 

svojim življenjem, kako biti zvesti Cerkvi, živeti zakramentalno 

življenje (zlasti zakramenta evharistije in sprave), moliti, imeti 

zaupanje, poenostavljati lastne materialne potrebe, sprejemati 

druge, spodbujati dostojanstvo človeka in družinske vrednote, 

odgovorno ravnati v svojih dolžnostih, sodelovati v Božjem 

stvarstvu, spodbujati pravičnost ... 

b)  se osebno in formalno obvezuje pred Bogom in pred bratstvom, 

da bo ta navdih živela;  

Obljuba je na eni strani plod oblikovanja v bratstvu, po drugi 

strani pa duhovna povezava med člani bratstva. Obljuba je znak 

pripadnosti, hkrati pa tudi »vaja« za ozaveščanje o krstu in 

njegovem poslanstvu. Obljuba bi morala motivirati mladega v 

FRAMI, da se vključi v krščansko življenje. Ta formalna zaveza 

ni značilna za druge skupnosti, zato je še močnejše pričevanje za 

druge vernike. 
 

6 Vodilo OFS, člen 4. 
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c) pripada Frančiškovi družini kot sestavni del OFS; spremljajo in 

animirajo jo sestre in bratje OFS;  

Razkorak med generacijami, ki predstavlja oviro pri 

komunikaciji med mladimi in odraslimi, to je med bratstvi 

FRAME in OFS, je še vedno verjetno viden v mnogih naših 

bratsvih. 

Vendar pa je način življenja, kot je opisan v Vodilu OFS in 

življenjske izkušnje v svetu, ravno to, kar omogoča, da se ti dve 

bratstvi zelo približata in ustvarjata " živo medsebojno 

povezavo"7. Člani FRAME živijo v času odkrivanja svoje 

poklicanosti in v tem času živijo kot laiki. Zato je najbližja 

identiteta njihovega poslanstva in načina življenja na tej poti 

Frančiškov svetni red, svetni frančiškovci pa so iskreno 

povabljeni, da mladim pomagajo, da bi odkrili poklicanost, da bi 

lahko "... rasli v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.. " 

(Lk 2,52). 

d) ima lastni Narodni statut, ki ga je odobril Narodni svet OFS, če 

le-tega ni, pa predsedstvo Mednarodnega sveta Frančiškovega 

svetnega reda (CIOFS), ki določa pogoje za pripadnost FRAMI. 

To je še ena povezava med FRAMO in OFS, ki usmerja obe 

bratstvu eno proti drugemu. OFS ustreza zaradi njegove 

izkušnje in odgovornost za FRAMO, tako da odobri statute 

FRAME upoštevajoč potrebe in dinamiko, ki ustrezajo mladim 

ter daje možnost FRAMI, da svojo specifičnost izrazi s 

kreativnostjo prek lastnih pravil. 

Statut FRAME predstavlja priznanje širše Cerkve in 

"pričakovanje", da bodo dosegli določene cilje, kot jih morda 

nimajo druga mladinska združenja. 

 

 

 

 
7 Prav tam, člen 1. 
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4. DUHOVNA ASISTENCA V FRAMI 

 

Eden največjih izzivov, s katerimi se srečujete FRAMA, je 

zagotavljanje ustrezne duhovne asistence. Tu bi rada prebrala 

odlomek iz Sklepnega dokumenta Sinode o mladih, člena 236 in 237, 

ker mislim, da zelo lepo opisujeta, kaj bi morali kot asistenti narediti 

pri spremljanju mladih.“ Na sinodi so predlagali zgled učencev na poti v 

Emavs (prim. Lk 24,13-35), ki je lahko tudi vzorec vsega, kar se dogaja v 

mladinski pastorali. 

»Jezus hodi z učencema, ki ne razumeta smisla vsega, kar se je zgodilo, in se 

oddaljujeta od Jeruzalema in od skupnosti. Da je lahko v njuni družbi, Jezus 

prehodi pot z njima. Sprašuje ju in potrpežljivo posluša njuno različico 

dogodkov, da bi jima pomagal prepoznati, kar živita. Potem jima ljubeče in 

goreče oznani Besedo, tako da ju v luči Pisma vodi k razumevanju dogodkov, 

ki sta jih preživela. Sprejme povabilo, da ostane na večer z njima: vstopi v 

njuno noč. Ob poslušanju se njuno srce okrepi in se njun um razjasni, ko 

razlomi kruh, se jim odprejo oči. Onadva sama izbereta, da takoj znova 

kreneta na pot, v nasprotno smer, da se vrneta k skupnosti in poročata o svoji 

izkušnji srečanja z vstalim Jezusom.«” 

Številni bratje so preobremenjeni z različnimi pastoralnimi 

dejavnostmi ali jih ne zanima sodelovanja s skupinami FRAME. 

Upala bi si trditi, da med procesom formacije bratov prvega reda ni 

dovolj časa namenjenega temu pomembnemu vidiku frančiškovske 

karizme. 

Kakorkoli, v Generalnih konstitucijah OFS, člen 96,6, je zapisano, da 

FRAMA “ kot sestavni del frančiškovske družine prosi svetne 

odgovorne in pristojne redovne predstojnike za bratsko spodbujanje in 

duhovno asistenco.”.  

To izraža bistveno potrebo FRAME  po duhovni asistenci, predvsem iz 

prvega reda in TOR-a. V Konstitucijah vseh štirih frančiškovskih redov 

je omenjena njihova zavezanost skrbi za OFS in s tem za FRAMO 

(prim. Generalne konstitucije  OFM 60-62, OFM Conv 116, OFM Cap 
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102, TOR 157). Podobno v Konstitucijah OFM Cap, člen 102 piše: “ 

Bdijo naj, da bo omogočena resnična in živa vzajemnost med bratstvi našega 

reda in bratstvi Frančiškovega svetnega reda ... Vsem bratom naj bo pri srcu, 

da izkazujejo članom Frančiškovega svetnega reda zares bratski čut … 

Podobno naj širijo in duhovno podpirajo vsa združenja, zlasti mladinska, ki 

gojijo duha sv. Frančiška.” 

 

Posebni cilji duhovnega asistenta so biti priča frančiškovske 

duhovnosti, bratske naklonjenosti FRAMI in komunikaciji med 

redovniki prvega reda in pripadniki FRAME. Biti duhovni asistent 

FRAME zahteva biti aktiven član v procesu formacije mladih 

frančiškovih. Njegova dolžnost je sodelovati z bratskim animatorjem 

OFS v procesu formacije in razločevanja. Asistent ne sme pozabiti, da 

je njegova vloga sodelovanje, in mora pustiti prostor za vlogo OFS in 

mladih frančiškovih.8 

V svoji knjigi Prestopiti praga upanja, kjer sveti Janez Pavel II. govori 

o mladosti, o njenih težnjah in iskanju, pravi, da je mladost obdobje 

življenja, v katerem mladi iščejo odgovore na osnovna vprašanja, ne 

le o smislu življenja, ampak tudi o konkretnem projektu življenja. 

Mladi se ne bojijo avtoritete, pravil; iščejo skupnost in smernice, ki jim 

bodo omogočile gradnjo in razvoj lastnega življenja. Pogosto lahko 

slišimo besede svetega papeža Pavla VI., ki jih je ponovil sveti Janez 

Pavel II.: "Sodobni človek bolj posluša priče kot učitelje in če posluša 

učitelje, je to zato, ker so priče." 

Nekaj smernic, kako to doseči na podlagi izkušenj z vsega sveta, je 

zbranih in predstavljenih v Statutu za duhovno in pastoralno asistenco 

OFS, ki so ga podpisali vsi štirje generalni ministri leta 2004 in 

posodobili leta 2009. Ta dokument, pa tudi drugi (npr. Priročnik za 

asistenco v OFS in Frančiškovi mladini) navaja, da je prisotnost 

asistenta nujna, ne samo zaradi tega, kar počne, ampak zaradi tega, 

 
8 Priročnik za duhovno in pastoralno asistenco v OFS in FRAMI, Konferenca generalnih duhovnih asistentov OFS – FRAMA, 
Rim, 2006/2012, člen149. 
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kar predstavlja. S svojo zvesto, redno prisotnostjo na srečanjih 

bratstva asistent kaže svojo bližino mladim, še posebej v trenutkih 

težav in razočaranja. S svojo prisotnostjo duhovni asistent pomaga pri 

oblikovanju bratstva. To je tudi pomembno pričevanje o življenjski 

komunikaciji frančiškovske družine. Asistent mora biti na voljo 

celotni skupini, hkrati pa pozoren na vsako posamezno osebo. 

Njegova vloga vključuje tudi spremljanje vsakega mladega človeka 

pri spoznavanju Božje volje in predstavitev frančiškovske družine in 

njenih članov. Frančiškovska karizma se izpolnjuje v tej širši 

komunikaciji OFS in FRAME s frančiškovskim gibanjem. 

Pri vsem tem moramo biti zelo previdni, da se FRAMA ne povozi in 

izkoristi za osebne ali institucionalne projekte, kot je na primer 

zmanjšanje na prostor za promocijo duhovnega poklica v ožjem 

pomenu. Namesto tega je ključnega pomena, da se spremlja in 

podpira, da lahko raste v svoji svetni in mladinski identiteti. 

 
5. ODNOSI Z OFS 

 

Pomembno je omeniti tudi odnos z OFS. Glede na nedavno raziskavo, 

ki jo je opravila koordinacijska skupina FRAME na mednarodni ravni 

o spremljanju OFS in asistentov ter o hkratni pripadnosti v OFS in 

FRAMI, naj na podlagi odgovorov, ki smo jih prejeli, navedem več 

glavnih točk. 

 

O spremljanju (z vidika mladih): 

- Glede OFS: Mladi včasih čutijo velike težave pri medsebojnem 

razumevanju zaradi različne dinamike življenja. Obstaja vtis, da 

OFS zaradi razlike v starosti ne smatra FRAME za resnega 

sogovornika. Poleg tega se mladim zdi, da nimajo dovolj 

prostora za svojo ustvarjalnost. Namesto tega menijo, da OFS 

včasih duši duha, vsiljuje svojo vizijo in na tak način zamuja 

priložnost, da bi v mladih razvili občutek odgovornosti. 
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- Glede duhovnih asistentov: mladi pričakujejo, da so duhovni 

asistenti prisotni. Dati potisk v pravo smer, spodbuditi mlade, 

da bi prebrali dobro knjigo, naredili zahtevnejše stvari. 

Pripravljeni so za "težjo hrano", ki je ni tako lahko prebaviti. 

Včasih mladi pridejo do točke, ko ne vedo, kako poglobiti 

poklicanost v njihovem srcu. Slišali so osnove, prebrali nekaj 

knjig, zdaj pa potrebujejo globlje razumevanje. Tu so najbolj 

potrebni duhovni asistenti. Vendar pa je več bratstev omenilo 

problem duhovnih asistentov, ki kažejo preveč "direktorskega 

duha", ki je nekoč obstajal, namesto da bi dajali podporo in 

spremljanje. 

 

O hkratni pripadnosti (z vidika FRAME): 

- Mladi ne kažejo veliko interesa, da bi postali del OFS, ker ni 

dovolj medsebojnega poznavanja (ne gre samo za poznavanje 

tega, kaj je zapisano v dokumentih, ampak pomanjkanje 

resničnega odnosa med njimi). Poleg tega generacijska vrzel, ki 

je resničen izziv za obe bratstvi, otežuje to nadaljevanje življenja 

v OFS. Mladi menijo, da OFS pogosto ni pripravljen sprejeti 

članov FRAME in prilagoditi formacije zanje glede na njihove 

prejšnje izkušnje v FRAMI. 

 

To so resnični izzivi, ki še vedno obstajajo in so zelo prisotni, kljub 

dejstvu, da smo v preteklih letih vložili veliko truda v ozaveščanje 

obeh strani, da imamo isto karizmo in isto svetno naravo, kar bi nas 

moralo zbliževati. Obstaja več dokumentov, ki govorijo o tem 

razmerju, vendar se zavedam, da ti dokumenti ne bodo rešili odnosa 

OFS-FRAMA samo zato, ker so napisani. Njihov namen je v 

spodbujanju in navdihovanju rasti FRAME kot dela frančiškovske 

družine ter spodbujanju odnosa med OFS in Frančiškovo mladino, 

tako da lahko vsakdo izkusi lepoto frančiškovskega načina življenja. 

Med različnimi srečanju s člani OFS (in znotraj same FRAME) sem 
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pogosto slišala prošnjo za nekaj smernic, nasvetov, kaj in kako 

narediti, da bi ta odnos postal boljši. Včasih se zdi, kot da iščemo 

takojšnje rešitve, čarobne trike, ki naj bi težavo rešili čez noč. Moram 

vas razočarati in reči, da so rešitve, ki vam jih lahko ponudimo (in ki 

so dejansko učinkovite), tiste, ki zahtevajo branje obstoječih 

dokumentov, molitev, potrpljenje in ljubezen pri gradnji odnosa, pa 

tudi ustvarjalnost in čas. Če nismo pripravljeni vložiti vsega 

naštetega, potem ne moremo pričakovati, da bodo naši odnosi boljši. 

Tega ne zahtevajo samo člani OFS, ampak tudi vi, duhovni asistenti 

OFS in FRAME. 

Rekla bi, da je odnos OFS-FRAMA kot odnos med starši in njihovimi 

otroki. O starševstvu lahko veste kaj ali pa nič, toda vaše poti (poti 

staršev in otrok) so vedno prepletene, ves čas se učite drug od 

drugega. Starši pomagajo svojim otrokom, da rastejo, zorijo v svoji 

odgovornosti (ne delajo namesto njih) in jih sčasoma spustijo v svet. 

Po drugi strani pa otroci pozorno gledajo, kaj počnejo njihovi starši; 

najprej kopirajo vse, kar vidijo; malo po malo, ko odrastejo, pa dobijo 

lastne izkušnje, se zavedajo svojih možnosti in sposobnosti ter 

sčasoma postanejo starši, ki svoje otroke poučujejo, kot so se naučili 

od svojih staršev. To je stalni proces, ki potrebuje stalno ljubezen, 

skrb, trud, potrpljenje in čas. 

 
6. PROMOCIJA FRANČIŠKOVE MLADINE 

 

V zadnjim delu svoje predstavitve bi rada predlagala nekaj 

dejavnosti, ki bi lahko pomagale pri promociji FRAME  (razen tistega 

tveganega načina, ki sem ga omenila že na začetku predstavitve, ko 

mamice rotijo svoje otroke, da bi hodili na srečanja FRAME ). 
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6.1. Molitev 

Pri promociji bratstva FRAME nikoli ne smemo spregledati dejstva, 

da gre za duhovni klic in bratstvo, v katerem ima glavno vlogo Sveti 

Duh. Celotno frančiškovsko gibanje je delo Božjega Duha in 

pomembno je, da svetni frančiškovci na svojih molitvenih srečanjih 

molijo za FRAMO (pa tudi sami člani FRAME bi morali moliti). To je 

poseben način skrbi in predanosti spremljanju mladih pri njihovi rasti 

v veri. 

 

6.2. Delitev izkušnje evangeljskega življenja 

Eden od razlogov, da bi člani OFS promovirali FRAMO, je znak 

njihovega služenja v cerkvenem poslanstvu mlajšim generacijam 

preprosto z deljenjem lastnih izkušenj poklicanosti v frančiškovski 

družini. Pravzaprav izkušnje kažejo, da se lahko mladi zelo dobro 

poistovetijo z različnimi fazami življenja svetega Frančiška, ko iščejo 

smisel življenja in vrednote evangelija. Treba je le najti ustrezne 

načine, ki jih zlasti zahteva miselnost današnjega sveta, ki bodo 

sprejemljivi za mlade. Danes jih Cerkev prepoznava v govoru o novi 

evangelizaciji. Gre namreč le za nov način oznanjevanja in ne za novo 

vsebino evangelija 

Obstaja nešteto načinov, kako pri mladih prebuditi željo, da bi sledili 

svetemu Frančišku in se v njih dotaknili klica po življenje v bratstvu. 

Pomembno je, da mladi ne čutijo, da se jim to vsiljuje, ampak da 

izhaja iz njih in je vrednota življenja. Tu imajo posebno vlogo 

duhovni asistenti, če se znajo približati mladim, biti z njimi ter v 

nekaterih primerih tudi spodbuditi takšno življenjsko izkušnjo. 

 

6.3. Skupne akcije/delovanje 

Oblika promocije Frančiškove mladine je možna na različne načine na 

srečanjih FRAME in drugih mladih v župnijski skupnosti ali na 

škofijski ravni pri organizaciji različnih forumov, okoljskih akcij, 
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seminarjev za vzgojo itd., kjer se lahko predstavi frančiškovska 

duhovnost ali govor o sv. Frančišku. 

Po drugi strani pa se lahko mladim zaupa kakšna oblika nastopa na 

odru (npr. glasbeni nastopi ali podobnega), kjer bodo mladi s 

pripravo in nastopanjem spoznali različne dele življenja svetega 

Frančiška ali preprosto življenje frančiškovske družine danes preko 

skrbi za prikrajšane, revne in druge v stiski.  

 
7. SKLEP 

 

Z današnjo predstavitvijo sem nas želela spomniti na posebne 

značilnosti FRAME in na njene razlike od drugih mladinskih skupin, 

na glavne izzive, s katerimi se srečuje, zlasti kar zadeva duhovno 

asistenco in OFS, ter na koncu podati dal nekaj predlogov za 

promocijo FRAME. 

Končala pa bi z besedami iz Pisma generalnih ministrov ob potrditvi 

Statuta o duhovni in pastoralni asistenci v OFS: 

“… z ljubeznijo in posebno ljubeznijo se znova zahvaljujemo vam in vsem 

duhovnim asistentom za vašo služenje in vas še bolj spodbujamo pri 

asistenci, promociji in skrbi za bratstva OFS in FRAME po vsem svetu, ko si 

v spomin  kličemo besede, ki jih je Encarnación del Pozo, generalna ministra 

OFS, naslovila na brate prvega reda, ki so bili prisotni pri mednarodnem 

kapitlju rogoznic (Assisi, 16. april 2009): „Pastoralna skrb in duhovna 

asistenca OFS morata potekati iz ljubezni in zvestobe do poklicanosti in iz 

želje, da bi ju delili, ne pa iz pravne norme, pri čemer je treba spoštovali 

naravo svetnih bratstev in dajali prednost pričevanju o frančiškovskem 

življenju ter še zlasti o bratski navzočnosti””.9 
 

 
9 Pismo s konference generalnih ministrov prvega Frančipkovega reda in TORa v Statut za duhovno in pastoralno asistenco 

v OFS, 2009.  


