
1 

ZAKLJUČCI PRVE MEĐUNARODNE SKUPŠTINE 

FRANJEVAČKE MLADEŽI 
 

 

 

 
 

 

 

Vilanova i la Geltrú, 5. srpnja 2007. 

 

 

Uvod 

 

Kao predstavnici 25 nacionalnih bratstava Franjevačke mladeži (Frame), srca otvorenoga 

djelovanju i Božjoj ljubavi, u pratnji nekih od svojih nacionalnih duhovnih asistenata, 

predstavnika Franjevačkoga svjetovnog reda više nacionalnih bratstava i nekoliko članova 

Predsjedništva MVOFS-a, okupili smo se na Prvoj međunarodnoj skupštini Frame, održanoj u 

mjestu Vilanova i la Geltrù (Barcelona, Španjolska) od 28. lipnja do 5. srpnja 2007. U 

zajedništvu s Franjevačkom obitelji koja se nalazi na putu pripreme za proslavu 800. 

obljetnice početka franjevačke karizme, za središnju temu svojega zajedničkog promišljanja 

odabrali smo nalog zapisan u Pravilu OFS-a: “Iz evanđelja u život i iz života u evanđelje”. 

Polazeći od te teme i s proslavom 800. obljetnice rođenja svete Elizabete Ugarske u srcu, 

tijekom Skupštine podijelili smo naša životna iskustva te smo promišljali o: 

- životu svete Elizabete Ugarske, njezinom svjedočanstvu bračne ljubavi, milosrdnog 

darivanja društveno marginaliziranih ljudi onog vremena, dosljednog i autentičnog  

života; 

- mjestu mladih franjevaca u Crkvi; 

- mjestu mladih franjevaca u Franjevačkoj obitelji i značenju nasljedovanja Franje 

Asiškoga; 

- njihovom putu poziva. 

 

Na Skupštini: 

- Frama je definirana kao zajedništvo svih mjesnih bratstava koja postoje na svijetu, 

sastavni dio Franjevačke obitelji, koja žive u iskustvu kršćanskog života u svjetlu 

poruke svetoga Franje Asiškoga produbljujući svoj put poziva u krugu Franjevačkoga 

svjetovnog reda; 

- je izglasan Pravilnik kojim se uređuju međunarodne aktivnosti Franjevačke mladeži; 

- su izglasani sljedeći: 
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ZAKLJUČCI 
 

 

I. Frama, sadašnjost i budućnost 

 

a. Frama u Crkvi 

Frama se obvezuje njegovati i promicati kršćanski poziv putem: 

1. Autentičnog i dosljednog svjedočenja životom, koje je ustvari uvjerljivije od 

riječi. 

2. Prenošenja vjere sa stavom poštovanja, osluškivanja, dijaloga, 

nekoristoljubivog prijateljstva, solidarnosti i služenja. 

3. Iskustva i formacije koji nam pomažu u zadaći širenja evanđelja. 

4. Odlučnih i dosljednih odluka i zauzetošću. 

 

b. Frama i Franjevačka obitelj 

1. Preuzimajući duh samoga Franje, mladi franjevac treba biti oduševljenik i 

zaljubljenik koji će Boga staviti na prvo mjesto. 

2. Kada je Bog u središtu života, možemo također voljeti i poštivati drugoga 

onakvoga kakav jest, bez dobne, vjerske, kulturne, rasne ili druge 

diskriminacije. 

3. Važno je srušiti zidove koji postoje u meni kako bih na drugoga mogao 

gledati kao na istinskog brata. 

4. Kao dio Franjevačke obitelji, ima i mora iskoristiti priliku donijeti evanđelje 

po Franjinom primjeru u svaki kutak života te biti svjetlo u današnjem 

svijetu. 

 

c. Euharistija za mladog franjevca  

1. Poput Franje pozvani smo prepoznati u euharistiji sakrament Tijela Kristova 

i iskusiti trojedinoga Boga u Riječi i u euharistijskom znaku. 

2. Za mlade franjevce temeljni je osoban odnos s Isusom i njegovom Riječju 

kako bi se moglo živjeti euharistiju. 

3. Malenost, poniznost, nevinost i siromaštvo vrijednosti su koje nam pomažu 

razumjeti i živjeti euharistiju. 

4. Kao franjevci, moramo slaviti euharistiju u pravom zajedništvu; molitva, 

formacija i poslanje nemaju smisla bez zajedništva. 

 

d. Frama u budućnosti 

1. Mjesno bratstvo treba sve više postajati mjesto u kojem se produbljuje 

iskustvo evanđeoskog života i poziv na koji je mlada osoba pozvana. Među 

svojim članovima treba poticati na raspoloživost, siromaštvo duhom i 

bratstvo koji će omogućiti rast zajednice i promicati osjećaj pripadnosti 

Frami. 

2. Frama nije tek jedna u nizu zajednica: mjesno bratstvo Frame mora biti 

prepoznatljivo u Franjevačkoj obitelji i u crkvenoj zajednici. Kako bi to 

postiglo, potrebna je njegova prisutnost u slavljenju euharistije, društvenom 

djelovanju te ostalim stvarnostima koje se organiziraju u župi, biskupiji ili 

Franjevačkoj obitelji. Nadalje, Frama se treba obogaćivati poznavanjem s 

drugim crkvenim zajednicama mladih, a može čak razmotriti i mogućnost 

stjecanja pravne osobnosti. 
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3. Formaciju treba obogaćivati novim poticajima, poput duhovnih obnova i 

drugih aktivnosti na područnoj ili nacionalnoj razini. Komunikacija putem 

interneta s ostalim bratstvima Frame može također pomoći rastu mladih 

pojedinačno kao i zajednici. Mjesni duhovni asistent treba tražiti načine 

približavanja mladima u bratstvu. 

 

II. Ujednačavanje kriterija 

 

a. Obrednik 

 

1. Obred primanja u bratstvo 

- Predlaže se njegovo maksimalno pojednostavljivanje tako da uključuje 

samo geste i simbole. 

- Savjetuje se da su mladi koji pristupaju tom obredu primili sakrament 

potvrde.  

- Neka se slavi tijekom molitve u krugu samoga bratstva. 

- Neka se uručuje evanđelje te dokumenti Frame.  

2. Obred obećanja 

- Neka se slavi za vrijeme euharistije otvorene cijeloj crkvenoj zajednici. 

- Neka se uručuje znak Tau, po mogućnosti ukrašen na prepoznatljiv način 

za tu namjenu. 

- Prije obećanja mladi bi trebali sudjelovati na duhovnoj obnovi održanoj 

posebno za tu namjenu.  

3. Ostalo 

- Uloga prihvaćanja u bratstvo u oba obreda pripada predsjedniku mjesnog 

bratstva u koje se mlada osoba uključuje odnosno u kojem daje obećanje 

(Frama: put franjevačkoga poziva, čl. 21). U slučaju da nitko od braće u 

mjesnom bratstvu još nije položio obećanje ili ako je riječ o bratstvu u 

nastajanju, uloga prihvaćanja članova u bratstvo pripada predsjedniku 

više razine ili, ako ga nema, ministru mjesnog bratstva OFS-a. 

- Mladi koji su dali obećanja nadalje trebaju jednom godišnje obilježiti 

prisjećanje na dano obećanje ili obnoviti obećanje u obredu unutar 

vlastitog bratstva. 

 

 

b. Program formacije 

 

1. Mlada osoba koja se pripravlja za obećanje treba računati s razdobljem 

posebnije formacije koja bi u tjednima uoči obećanja uključivala duhovnu 

obnovu (Frama: put franjevačkoga poziva, čl. 21). 

2. Uključivanje projekata iz društvenog područja koji bi obećanje približili 

stvarnosti. 

3. Uključivanje susreta s drugim bratstvima na područnoj, nacionalnoj i 

međunarodnoj razini kao dopunu formaciji koju mlada osoba prima u 

vlastitom bratstvu. 

4. Izrada posebnog programa za formaciju duhovnih asistenata i za rad 

redovnika s Framom. 

5. Izrada posebnog programa za formaciju bratskih animatora. 
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c. Nazivlje 

Popis naziva predloženih za uporabu u Frami 

Službe u bratstvu: 

- predsjednik 

- potpredsjednik 

- voditelj formacije 

- tajnik 

- blagajnik 

- vijećnici 

Tijela vodstva i animacije: 

- vijeće 

- skupština 

- izborna skupština 

Susreti: 

- susret 

 

 

III. Bratska animacija 

 

1. Služba bratskog animatora: 

- biti prisutan i pratiti bratstvo pomažući mladima u napredovanju na putu 

ljudskog i duhovnog razvoja  

- prenositi vlastito evanđeosko iskustvo i iskustvo života u bratstvu kao 

primjer mladima 

- surađivati na različitim razinama s drugim bratskim animatorima 

- promicati Framu u bratstvima OFS-a te franjevačkim i crkvenim 

zajednicama u kojima ona nije ponuđena mladima 

- služiti kao poveznica ili most između OFS -a i Frame 

- sudjelovati u organizaciji susreta  

 

2. Obilježja bratskog animatora: 

- dinamičan 

- stalno prisutan 

- produhovljen 

- izgrađen 

- otvoren za dijalog 

- poštuje mlade 

- sposoban saslušati  

- mladenačkog duha 

- karizmatičan u pristupanju mladima 

- otvoren učenju 

 

3. Situacije koje zahtijevaju posebnu pažnju bratskog animatora: 

- prihvatiti drage volje povjereno poslanje 

- ne preopteretiti se poslovima 

- odgovorno razvijati svoju službu 

- ne nametati svoje kriterije mladima 

- ne miješati svoju službu s ulogom predsjednika Frame ili duhovnog 

asistenta 

- uključiti OFS u život Frame i služiti kao graditelj zajedništva 
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- ne usmjeravati bratstvo Frame na koristoljubiv i isključiv način prema 

OFS-u 

 

 

IV. Skupine djece i adolescenata 

 

1. Skupština opetuje htijenje za animiranjem franjevačkih skupina djece i 

adolescenata dijeleći odgovornost s OFS-om, uz asistenciju braće redovnika. 

Predlaže se osnivanje zajedničkih povjerenstava za koordinaciju na 

nacionalnoj razini te vodstva na mjesnoj razini.  

2. Franjevačke skupine djece i adolescenata dopuna su vjeronauku koji djeca i 

adolescenti trebaju pohađati i ni u kojem slučaju ne nameću se kao njegova 

zamjena. Trebaju biti otvorene svoj djeci iz crkvene zajednice, a ne se 

ograničavati na one koji pripadaju obiteljima čiji su članovi franjevci. 

3. Mora se uključiti roditelje da sudjeluju u rastu svoje djece kao osobâ i kao 

kršćanâ u samoj “kući Božjoj”. 

4. Predlaže se izrada primjerenog materijala za formaciju animatora kao i 

razmjena iskustava s animatorima ostalih skupina. 

 

 

V. Ostalo 

 

S obzirom na druge konkretne prijedloge koje su izložili njezini članovi, Međunarodna 

skupština Frame donijela je sljedeće odluke: 

 

1. O voditelju formacije 

Voditelj formacije na različitim razinama (mjesnoj, područnoj i nacionalnoj), s 

obzirom na važnost njegove službe, na odgovarajućoj izbornoj skupštini izabire se 

neposredno nakon predsjednika i potpredsjednika. 

 

2. O bračnom statusu 

U zemljama u kojima sklapanje ženidbe isključuje mlade iz Frame, u slučaju da 

brat kojeg su vlastita braća izabrala da vrši službu u bratstvu odluči sklopiti 

ženidbu, može ostati članom Frame do okončanja svoje službe. 

 

3. O očuvanju stvorenoga 

S obzirom na nemogućnost usklađivanja oko jedinstvenog projekta za očuvanje 

stvorenoga, zbog različitosti društvenih situacija u kojima braća, članovi Frame, 

žive, Franjevačka mladež na međunarodnoj razini obvezuje se provesti konkretne 

akcije u svim sredinama na mjesnoj, područnoj i nacionalnoj razini koje bi 

očitovale našu bratsku povezanost sa svime stvorenim. 

 

4. O glazbi 

Frama će na međunarodnoj razini potražiti pjesmu s kojom bismo se poistovjetili 

kao mladi franjevci i koja bi nam pomogla da se osjećamo dijelom sveopćeg 

bratstva. 

 

 

Konačno, zahvalili smo Gospodinu za sva primljena dobra, kao čudo njegove Ljubavi prema 

svakome od nas, jer nam je omogućio da stvorimo i živimo u čvrstom zajedništvu srdaca u 
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koje nas povezuju isti ciljevi. Obvezali smo se da ćemo gajiti veze među sobom i među našim 

nacionalnim bratstvima, kao i s međunarodnim vijećnicima Frame, kako bismo sačuvali naša 

iskustva i odluke, te da one, uz pomoć Franje, Klare i Elizabete Ugarske daju ploda. 


