
 
 

Okružno pismo br. 71/02-08 

Prot. N. 1930/08 

Madrid, 1. studenoga 2008. 

Svi sveti 

 

Nacionalnim vijećima Frame 

Nacionalnim vijećima OFS-a 

 

Draga braćo i sestre, 

Gospodin vam dao mir! 

 

U ime Predsjedništva Međunarodnoga vijeća OFS-a s radošću vam šaljem Zaključke I. 

međunarodne skupštine Franjevačke mladeži koju smo slavili u Vilanova i la Geltrú, 

Barcelona, Španjolska, od 28. lipnja do 5. srpnja 2007., i kojoj sam imala sreću prisustvovati. 

 

Šaljemo vam i ujedno objavljujemo Međunarodni pravilnik Franjevačke mladeži, koji je 

izglasala Skupština, a odobrilo Predsjedništvo MVOFS-a na svojoj sjednici u studenome 

2007. 

Žao nam je zbog njihova kasnijeg službenog slanja, iako su oba dokumenta kao 

informacija proslijeđeni svim bratstvima odmah po završetku slavlja Skupštine, a zbog 

njihove važnosti i potrebe da ih se odmah proslijedi. 

 

Sad je došao trenutak da od svih vas mladih tražimo najveći entuzijazam i odgovornost u 

preuzimanju i ostvarivanju vaših odluka i nadanja. Budite svjedoci kršćanskog i franjevačkog 

života svojoj odrasloj braći, kako biste im pokazali na koji način danas živite duhovnost 

Franje Asiškoga u svojim mladim i odvažnim životima. Budite svjedoci i poticaj tolikim 

mladima koji ne osjećaju potrebu da žive vrednote duha, i što je još gore, čak niti ljudske 

vrednote. Preobrazite slovo zakona u duh i život. Stoga: na posao! 

 

Od svoje braće i sestara u nacionalnim, područnim i mjesnim vijećima OFS-a, 

Predsjedništvo MVOFS-a žudi i očekuje velikodušnost, povjerenje i otvorenost kako bi mladi 

mogli oblikovati i razvijati u skladu s potrebama i zahtjevima njihove dobi, klicu koju je 

duhovnost Franje Asiškoga i Pravilo OFS-a stvorilo u njihovim životima. 

 

Danas je dan posvećen Svim Svetima, našim svecima, koji su opsluživali nauk i život 

koji je Isus predstavio u Blaženstvima. Želim da uzajamno, mladi i stariji, učimo od Učitelja, 

da nas sve nauči svojim primjerom života i riječi, da živimo poput djece Božje, iskazujući 

obostrano Očeva obećanja i darove. Sretno! 

 

Vaša sestra i ministra, 

 

Encarnación del Pozo 


