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14. listopada 2017. 
 

ZAJEDNIŠTVO OFS-a I FRAME 
 

Franjevački svjetovni red i Frama dio su iste franjevačke obitelji. Imaju isti 
poziv i cilj – nasljedovati stope Gospodina našega Isusa Krista po primjeru sv. 
Franje Asiškoga. Imaju istu karizmu: franjevačku i svjetovnu. Po naravi su 
upućeni jedni na druge. 

„Franjevački svjetovni red, snagom svoga vlastitoga poziva, mora biti 
spreman posredovati svoje iskustvo evanđeoskoga života mladima koji osjećaju 
da ih privlači sv. Franjo Asiški, te tražiti sredstva kako da im ga se primjereno 
predstavi“ (GK čl.96,1). Članovi OFS-a po svom franjevačkom pozivu, svom 
identitetu trebaju iskustvo života u bratstvu OFS-a prenositi članovima Frame.   

Prva briga OFS-a je Frama. Prije planiranja bilo kakvih aktivnosti u crkvi i 
društvu OFS bi trebao planirati kako će se povezati sa bratstvom Frame i pitati 
se što će im ponuditi, koju formaciju im pružiti, kako odgojno djelovati itd. 

Predstavnik OFS-a treba biti član vijeća Frame i predstavnik Frame član 
vijeća OFS-a zbog ostvarenja uzajamnog životvornog zajedništva. 

„Neka se bratstva OFS-a obvežu da bratstvima Frame dadu jednoga bratskog 
animatora koji će zajedno s duhovnim asistentom i vijećem Frame osigurati 
primjerenu svjetovnu franjevačku formaciju“ (GK čl.97,2). „Bratski je 
animator veza bratstva OFS-a s Framom jer je on osoba koja postojano i 
redovito sudjeluje u životu Frame. Uloga bratskog animatora je: 

a) Pratiti mlade na njihovom putu ljudskoga i duhovnoga rasta kako bi 
dostigli svoju osobnu zrelost. 

b) Promicati franjevački način života među mladima prikladnim 
inicijativama i metodama. 

c) Jamčiti prikladnu franjevačku formaciju koja će pomoći mladim ljudima 
da u središte svog života stave osobu Krista i nasljedovanje njega. 

d) Promicati blisko zajedništvo s OFS-om s kojim dijele istu karizmu: 
franjevačku i svjetovnu. 

e) Promicati Framu u bratstvima OFS-a kao i u franjevačkim i crkvenim 
zajednicama gdje ona još nije ponuđena mladima. (Smjernice za bratsku 
animaciju, čl.3). 

 
Poteškoće:  

različita dob, predrasude, nemamo pravu svijest da živimo istu karizmu, 
nemamo osjećaj da pripadamo jedni drugima, nezainteresiranost, živimo pod 
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istim krovom, ali se ne poznajemo. Nekada se stvara pritisak na framaše da 
obavezno moraju prijeći u OFS. 

Prijedlozi za poboljšanje:  
„Treba uvijek imati na umu kako je vrlo važno da dva bratstva (OFS i Frama) 
zajednički dijele neke trenutke molitve, susretanja, formacije i apostolskog 
djelovanja kako bi u svom poslanju pružili i zajedničko svjedočanstvo“ 
(Okružno pismo-Uključivanje članova Frame u OFS, čl.4). 
 

1. Upoznati jedni druge i pokazati interes. Organizirati susrete upoznavanja. 
2. Biti zajedno na formalnim i neformalnim susretima. 
3. Upriličiti molitvu ili klanjanje koje će animirati članovi OFS-a i Frame. 
4. Uključiti se zajedno u slavlje blagdana sv. Franje, sv. Klare, sv. Elizabete 

i sv. Ljudevita. 
5. Framaši bi trebali doći na slavlje zavjeta OFS-a, a članovi OFS-a na 

obećanja Frame. To je dobra prilika za povezivanje dva bratstva. 
6. Povremeno održati zajedno susret mjesnih vijeća OFS-a i Frame. 
7. Framaši mogu doći na skupštinu OFS-a, a trećoredci na susret Frame i 

održati temu vezanu uz franjevačku duhovnost i svijet mladih. 
8. Organizirati zajedničku karitativnu akciju.  
9. Otići zajedno na hodočašće na mjesnoj i područnoj razini. Otići na izlet. 
10.  Sudjelovanje više članova Frame na područnom kapitulu OFS-a i obratno. 
11.  Sudjelovanje članova OFS-a na Franjevačkom hodu Frame. 
12.  U istom terminu organizirati, na područnoj razini, školu animatora za 

Framu i tečaj formacije bratskih animatora za OFS. 
13.  Vidjeti što nam je zajedničko i što nas spaja: 

• Franjevačka karizma i sv. Franjo kao svetački uzor u nasljedovanju 
Isusa Krista. 

• Uočiti da trebamo jedni druge i da možemo puno naučiti iz 
međusobnog dijeljenja iskustava i životnog zajedništva. 

• Možemo pomoći jedni drugima duhovno i materijalno u 
svakodnevnim osobnim, obiteljskim i bratskim, životnim 
poteškoćama. 

• Karitativno djelovanje u samostanu i župi. 
• Njegovanje ekološke svijesti i organiziranje ekoloških akcija. 
• Ići zajedno na periferije crvenog i društvenoga života tražeći nove 

načine evangelizacije.  
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Zajedništvo je dar Duha Svetoga. Pozvani smo prepoznati druge kao dar i 
dragocjenost. OFS i Frama trebaju njegovati osjećaj međusobne pripadnosti i 
privrženosti. Frama nije za OFS opterećenje nego dar koji će ih obogatiti i 
izazov koji će iz njihovog srca izvući ono najbolje i najdragocjenije. Članovi 
Franjevačkog svjetovnoga reda za Framu nisu neki starci i stranci nego starija 
braća i sestre u Kristu i franjevaštvu. Članovi Frame za OFS nisu neka dječurlija 
u pubertetu nego mlada braća i sestre kojoj treba brižno i s ljubavlju pristupiti i 
pratiti ih na putu njihovog ljudskog i duhovnoga rasta.  

„Neka bratstva OFS-a prikladnim inicijativama i dinamikom promiču 
franjevački poziv mladih. Neka se brinu za proširenje bratstava Frame i prate 
mlade u njihovu hodu ljudskog i duhovnog rasta predlažući im djelatnosti i 
tematske sadržaje“ (GK čl.97,1).  

Trebali bi govoriti: „Ovo je naša Frama!“ ili „Ovo je naš  OFS!“ Osjećati 
da Frama pripada OFS-a i OFS Frami. 

Budimo što više zajedno! Gradimo međusobne odnose povjerenja, 
poštovanja i bratske ljubavi kako bi dali istinsko svjedočanstvo evanđeoskoga 
života onima koji još traže smisao i istinu vlastitoga života.  

 
                                                                                fra Marin Grbešić OFM 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


