
 1

Narav zavjetovanja u FSR-u prema Obredniku 

i osjećaj pripadnosti Redu 

 

 

1. Narav zavjetovanja u FSR-u prema Obredniku 

 
Zavjetovanje je tema koja mora biti iscrpno i konačno obrañena u razdoblju formacije 

koje prethodi trajnom zavjetovanju, ali to je i tema o kojoj svi članovi trebaju uvijek ponovno 

promišljati te tako nalaziti nove poticaje za ustrajnost u ispunjavanju danih obećanja. O 

zavjetovanju nam govore svi temeljni zakonodavni dokumenti Franjevačkoga svjetovnog 

reda: Pravilo, Generalne konstitucije i Obrednik. Upravo nam Obrednik, koji nažalost 

najmanje poznajemo, donosi najobilnija objašnjenja. Obrednik je potvrdila Sveta Stolica, tj. 

Sveta kongregacija za sakramente i bogoštovlje, 9. ožujka 1984. Uvodne napomene 

Obrednika nezaobilazne su za pravilno i cjelovito razumijevanje zavjetovanja u FSR-u. 

U prvom poglavlju, koje nosi naslov Narav zavjetovanja u FSR-u, čitamo: 

Mnogi muškarci i žene, oni koji žive u braku kao i oni koji nisu vezani ženidbom, te 

mnogi biskupijski svećenici, od Boga pozvani da idu putem evanñeoskoga savršenstva 

nasljedujući primjer i način života Franje Asiškog, te da sudjeluju u njegovoj karizmi i učine 

je nazočnom u svijetu, obećavaju slijediti Isusa Krista i u bratstvu živjeti Evanñelje i zato 

ulaze u Franjevački svjetovni red. Tako se neprocjenjivi dar krštenja u njima očituje i sve se 

potpunije i plodonosnije usavršuje (Obrednik FSR-a, Uvodne napomene, 1). 

Ovdje možemo naglasiti nekoliko stvari: 

Glavni dio rečenice jest "… obećavaju slijediti Isusa Krista i u bratstvu živjeti 

Evanñelje i zato ulaze u Franjevački svjetovni red". Zavjetovanje dakle znači odluku 

nasljedovanja Isusa Krista i življenja Evanñelja u bratstvu, i to je razlog ulaska u FSR. No 

ispred toga dolaze izuzetno važne riječi: "od Boga pozvani". To znači da našoj odluci o 

provoñenju evanñeoskoga života u bratstvu po primjeru sv. Franje Asiškog prethodi Božji 

poziv. 

Generalne konstitucije ovako definiraju zavjetovanje: 

Zavjetovanje je svečani crkveni čin kojim kandidat, svjestan poziva što ga je od Krista 

primio, obnavlja krsna obećanja te javno potvrñuje svoju obvezu živjeti Evanñelje u svijetu po 

primjeru sv. Franje i držeći se Pravila FSR-a (Generalne konstitucije FSR-a, 42). 

U trećem poglavlju Uvodnih napomena u Obredniku, u podnaslovu Obred obećanja 

evanñeoskoga života ili zavjetovanja, čitamo: 
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Budući da je zavjetovanje po svojoj naravi javni i crkveni čin, treba ga slaviti u 

nazočnosti bratstva. Dolikuje da se zavjetovanje obavi za vrijeme euharistijskoga slavlja ili 

barem u prikladnoj službi riječi (Obrednik, Uvodne napomene, 13). 

Dragocjena objašnjenja o naravi obećanja evanñeoskoga života, iz kojih onda 

proizlaze i pitanja u dijalogu koji se odvija izmeñu slavitelja, zavjetovanika i ministra bratstva 

prije samoga čina zavjetovanja, daju nam se u nastavku teksta Obrednika. Svojstva tog 

obećanja su dakle (usp. Obrednik, Uvodne napomene, 14): 

a) obnova posvećenja i obećanja danih prigodom krštenja i potvrde. To znači: posveta 

Bogu u njegovome narodu sa svim posljedicama koje iz toga proistječu u odnosu na život 

sjedinjenja s Bogom i na prianjanje uz njegov spasiteljski naum po posvećenju koje se ima 

živjeti u svijetu. U dijalogu slavitelja i zavjetovanika kako ga donosi Obrednik, II,29 slavitelj 

pita: Po krštenju ste postali članovi Božjeg naroda, u potvrdi ste ojačani novim darom Duha 

da životom i riječima budete Kristovi svjedoci; hoćete li se s Crkvom čvršće povezati i 

nastojati oko njezine trajne obnove i njezinog poslanja meñu ljudima? Zavjetovanici 

odgovaraju osobnim: Hoću. Zavjetovanje se dakle na neki način nastavlja na krštenje i 

potvrdu, ti su sakramenti njegov temelj. Osobito je važan izričaj "čvršće se povezati s 

Crkvom". Zavjetovanje obvezuje na novu kvalitetu u življenju crkvenosti i na aktivno 

sudjelovanje u obnavljanju Crkve i njezinom poslanju. 

U narav obećanja evanñeoskoga života spada i: 

b) htjeti živjeti Evanñelje, nasljedujući sv. Franju Asiškog. Opći se dakle poziv svim 

krštenicima i potvrñenicima da žive Evanñelje ovdje dodatno definira riječima: nasljedujući 

sv. Franju Asiškog. 

Tekst Obrednika o naravi zavjetovanja nastavlja: 

c) uključenje u FSR, koji predstavlja skladno jedinstvo sve braće i sestara koji 

obećavaju živjeti Evanñelje poput sv. Franje Asiškog, ostajući u svome svjetovnom pozivu. 

Sva braća i sestre koji se zavjetovanjem uključuju u Red dužni su doprinositi njegovom 

"skladnom jedinstvu". Ovdje primjećujemo i važan dio: "ostajući u svome svjetovnom 

pozivu". Na početku dijaloga slavitelja i zavjetovanika uoči samog zavjetovanja, kako stoji u 

Obredniku, II,29, slavitelj govori: Predraga braćo i sestre! Hoćete li, pred ovdje okupljenim 

bratstvom i pred drugom braćom i sestrama u Kristu, prigrliti ovaj evanñeoski oblik života, 

koji se nadahnjuje na primjeru i riječima Franje Asiškog, a koji se nalazi u Pravilu 

Franjevačkoga svjetovnog reda? Na to pitanje zavjetovanici zajedno, ali osobno odgovaraju: 

Hoću. 

Obrednik nastavlja govoreći o naravi zavjetovanja: 
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d) htjeti živjeti u svijetu i za svijet. Zavjetovanje upravo u tome želi biti evanñeoski 

kvasac i odluka o surañivanju na izgradnji bratskijega svijeta. Nema dakle govora o 

nekakvom udaljavanju od svijeta. Treba živjeti u svijetu i za svijet, u korist svijeta, treba 

surañivati na izgradnji bratskijega svijeta. Vrijednosti na kojima se temelji bratstvo treba 

prenijeti na svijet u kojem živimo. Bratstvo dakle ne ispunjava svoju svrhu ako nedostaje 

njegovo djelovanje u široj zajednici, u svijetu. U dijalogu slavitelja i zavjetovanika (Obrednik, 

II,29) slavitelj pita: Pozvani ste svjedočiti za Božje kraljevstvo i s ljudima dobre volje 

izgrañivati bratskiji i evanñeoskiji svijet; hoćete li ostati vjerni ovom pozivu i njegovati duh 

služenja koji je svojstven svjetovnim franjevcima? I na ovo pitanje svaki zavjetovanik osobno 

odgovara s: Hoću. Tu se naglašava važnost njegovanja "duha služenja" bez kojeg je 

nezamislivo ostvarivanje svjetovnoga franjevačkog poziva i djelovanje bratstva. Očitost duha 

služenja takoñer bi trebao biti važan kriterij pri pripuštanju kandidata zavjetovanju. 

U Obredniku dalje čitamo: 

e) htjeti živjeti Evanñelje cijeli život. Ta je dimenzija izraz velikodušnosti koja je 

povezana s najdubljim tajnama srca, kao i prihvaćanje nesigurne sudbine onog razlučivanja 

koje je neodvojivo od bilo kojeg trajnog i važnijeg ljudskog opredjeljenja. Evanñelje je 

zahtjevno i ono je veliki izazov. Odluka da ga se živi čitavog života bez obzira na okolnosti i 

teškoće velikodušna je i hrabra. 

Dalje čitamo: 

f) kandidatovo pouzdanje koje se oslanja na pomoć Pravila FSR-a i bratstva. 

Kandidat će naime osjećati da ga vodi i da mu pomaže od Crkve odobreno Pravilo te će 

iskusiti radost sudjelovanja na putovanju evanñeoskoga života s mnogom braćom, od koje 

može nešto primiti i kojoj može nešto dati. Uključen u mjesno bratstvo, koje je stanica Crkve, 

dat će svoj doprinos u obnavljanju cijele Crkve. Kandidat dakle u teškoj odluci da će cijeloga 

života živjeti po Evanñelju računa na pomoć Pravila i bratstva. To znači da se u početnoj 

formaciji mora dobro upoznati s Pravilom da bi iz njega mogao dobivati pomoć. To isto tako 

znači da članovi bratstva moraju biti osjetljivi za potrebe kandidata i spremni pružiti im 

podršku na počecima njihovog puta. Kandidatima, ali i već zavjetovanim članovima, treba 

neprestano posvješćivati da se u bratstvu prima, ali i daje. Bratski odnos podrazumijeva 

svojevrsnu ravnopravnost, izjednačenost prava i obveza. Svatko ima pravo primati i svatko 

ima dužnost davati. Tko nije sposoban i spreman i za primanje i za davanje, nije prikladan za 

ulazak u bratstvo. Bratstvo je stanica Crkve, tako je i uključivanje u bratstvo doprinos 

obnavljanju cijele Crkve. Na kraju dijaloga slavitelja i zavjetovanika uoči zavjetovanja 

(Obrednik, II,29) slavitelj zaključuje: Mjesno je bratstvo vidljivi znak Crkve, a ona je 
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zajednica vjere i ljubavi. Vi obećajete da ćete surañivati sa svom braćom i sestrama kako bi 

bratstvo bilo prava i živa crkvena i franjevačka zajednica. 

 

U Uvodnim napomenama, u broju 16 čitamo o ulozi ministra i svećenika u obredu 

zavjetovanja: 

Ministar u ime Crkve i bratstva prima obećanje evanñeoskoga života. Tom obredu 

predsjeda svećenik kao svjedok Crkve i Reda. 

U broju 17 čitamo i dodatno objašnjenje: 

Meñutim u izuzetnim slučajevima, kad to savjetuje i nalaže nestašica svećenika, 

kandidat se zavjetuje pred bratstvom: ministar bratstva (ili neki drugi brat) predsjeda službi 

riječi, ako to zahtijevaju okolnosti. Zavjetovanje prima ministar, a zavjetovani članovi 

bratstva su svjedoci. 

U slavlju zavjetovanja ministar bratstva vrši istinsku i pravu liturgijsku službu i ima 

ulogu "znaka": on čini vidljivom i očituje nazočnost i djelovanje Crkve, dok sama Crkva i 

bratstvo primaju zavjetovanje preko ministra. 

Svećenik koji predsjeda slavljem opisan je kao svjedok Crkve i Reda. Čin 

zavjetovanja je sakramentalne naravi, zato svećenikovo svjedočanstvo nije pravne naravi, već 

sakramentalne i posvetne. Svećenik ima ulogu jamca. Kod odlučujućih dogañaja koji se tiču 

života kršćana Crkva uvijek zauzima stav zabrinutosti. U liturgijsko-sakramentalnim činima 

očituje se stvarnost majke Crkve, opravdano zabrinute za sudbinu svoje djece. Iz toga 

proizlaze i u tome nalaze opravdanje pitanja koja se upućuju roditeljima prije krštenja djeteta, 

zatim ona upućena potvrñenicima, reñenicima, zaručnicima prije bračnog pristanka, 

zavjetovanicima prije polaganja redovničkih zavjeta. Iz toga proizlaze i u tome nalaze 

opravdanje i pitanja koja slavitelj postavlja onima koji se kane zavjetovati u Franjevačkom 

svjetovnom redu. Postavljanje tih pitanja i primanje odgovora spada na svećenika, jer se po 

njemu Crkva želi uvjeriti da su oni koji žele biti dio Franjevačkoga svjetovnog reda uistinu 

svjesni značenja zavjetovanja i koje su njihove prave namjere. I ne samo to, baš zato jer je 

zavjetovanje u Franjevačkome svjetovnom redu crkveni čin, ono mora biti potvrñeno od 

Crkve. Takva potvrda takoñer spada na svećenika koji, nakon što su kandidati izrekli obrazac 

zavjetovanja, kaže: U ime Crkve potvrñujem vaša obećanja (Obrednik, II,33). Svećenik u 

slavlju zavjetovanja ima dakle trostruku ulogu: svjedoka, koji svjedoči i očituje nazočnost i 

djelovanje Crkve; jamca, koji Crkvi jamči prikladnost kandidata; potvrditelja, koji u ime 

Crkve potvrñuje obećanja. Iz svega ovoga jasno je zašto je tako važna uloga svećenika i zašto 

je zavjetovanje bez svećenika dozvoljeno samo u izuzetnim slučajevima. No uloga svećenika 
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nije ni samo to, ona ide i dalje i tiče se prije svega službe posvećivanja, koja je vlastita 

liturgijskim činima. Slavlje zavjetovanja u Franjevačkome svjetovnom redu ima svrhu 

posvećivanja onih koji su pozvani slijediti Krista po primjeru svetoga Franje Asiškog ostajući 

u svome svjetovnom staležu. Posvećivanje je uvijek djelo Oca, ali po posredništvu Krista i 

Crkve, a ostvaruje se u Duhu Svetom. Posredništvo Krista i Crkve očituju se prije svega u 

djelovanju svećenika, jer samo on djeluje in persona Christi, tj. "u osobi Krista". U tom 

smislu Obrednik zavjetovanja naglašava: 

Crkva po svećeniku i ministru, koji predstavlja bratstvo, prihvaća obećanje i 

zavjetovanje onih koji prihvaćaju život i Pravilo FSR-a; svojom javnom molitvom za njih moli 

Božju pomoć i milost; podjeljuje im svoj blagoslov te njihovo obećanje ili zavjetovanje 

združuje s euharistijskom žrtvom (Obrednik, Uvodne napomene, 9). 

Slavlje zavjetovanja je Božje djelo i spasenjski dogañaj. Ono je trenutak u kojem 

spasenje zahvaća vjernike osposobljavajući ih za polaganje obećanja evanñeosko-

franjevačkog života i proizvodeći u njima osobite učinke milosti, koji ih osposobljuju za 

osobite zadaće u krilu Božjeg naroda. Samo čovjek posvećen u liturgijskom činu, u kojem u 

potpunosti doživljava veličinu i snagu Božje ljubavi, može biti sposoban za odgovor ljubavi. 

S druge strane, u slavlju se ogleda stav Crkve o zavjetovanju u FSR-u. Liturgija je uvijek 

ispovijest vjere, jer u njoj, tj. u njezinom odvijanju tijekom obrednog čina, Crkva iskazuje 

svoju vjeru u Otajstvo Spasenja koje se dogaña u vjernicima i za vjernike. Onaj tko se 

zavjetuje u FSR-u kaže: Ja, N.N., jer mi je Gospodin udijelio ovu milost, obnavljam svoja 

krsna obećanja i posvećujem se službi njegovoga Kraljevstva (Obrazac zavjetovanja). 

Posvećivanje službi Kraljevstva dogaña se jer Gospodin daruje milost posvećivanja radi 

Kraljevstva. Zavjetovanje je milost i dar Duha Svetoga. Uvodne napomene Obrednika (br. 7) 

kažu da Obrednik FSR-a mora … na prikladan način očitovati dar Duha kao i obećanje 

evanñeoskoga života koji su vlastiti Franjevačkome svjetovnom redu. Prvo se spominje dar 

Duha, a tek potom obećanje evanñeoskoga života, jer ono nije ni zamislivo ni moguće bez 

prethodne nadahnjujuće milosti Duha Svetoga. Iz istog razloga kandidati obznanjuju svoje 

obećanje evanñeoskoga života tek nakon što je po riječima slavitelja na njih zazvan Duh 

Sveti: Molimo te, Gospodine, pogledaj na ove svoje službenike i službenice i u srca im ulij 

Duha svoje ljubavi da po tvojoj milosti uzmognu očuvati obećanje evanñeoskoga života. Po 

Kristu Gospodinu našemu (Obrednik, II,30). 

Drugi dio obrasca zavjetovanja glasi: Stoga obećajem da ću u svjetovnom staležu kroz 

sve vrijeme svoga života živjeti Evanñelje Isusa Krista u Franjevačkome svjetovnom redu, 

opslužujući njegovo Pravilo. Neka mi milost Duha Svetoga, zagovor blažene Djevice Marije i 
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svetoga Franje te bratsko zajedništvo uvijek budu na pomoć da postignem savršenost 

kršćanske ljubavi (Obrednik, II,31). 

Članak 42,4 Generalnih konstitucija razrañuje ovaj zadnji poziv koji se tiče pomoći 

bratskog zajedništva i govori o obvezama bratstva kod zavjetovanja: Zavjetovanje ne obvezuje 

samo zavjetovanike u odnosu na bratstvo, nego na isti način obvezuje bratstvo da se brine za 

njihovu ljudsku i vjerničku dobrobit. 

Ministar odgovara na riječi zavjetovanika: Bogu hvala. Kao ministar primam te u ovo 

bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda. Tvoje pridruženje bratstvu uzrokom je radosti i nade 

za svu braću i sestre (Obrednik, II,32). 

A svećenik, nakon što je u ime Crkve potvrdio obećanja, zaključuje obred 

zavjetovanja riječima: A sam vas naš Serafski Otac u svojoj Oporuci potiče riječima: "Budete 

li ovo opsluživali, neka vas na zemlji ispuni blagoslov njegovoga ljubljenog Sina s presvetim 

Duhom Utješiteljem i sa svim nebeskim silama i sa svima svetima" (Obrednik, II,33). 

 

Vidimo koliko je zavjetovanje važan i ozbiljan čin. Zato treba punu pozornost 

posvetiti uvjetima za zavjetovanje navedenima u Generalnim konstitucijama, u članku 41,2: 

Uvjeti za zavjetovanje ili obećanje evanñeoskoga života jesu: 

- navršena starosna dob koju odreñuju nacionalni statuti; 

- djelatno sudjelovanje u razdoblju početne formacije kroz najmanje godinu dana; 

- pristanak vijeća mjesnog bratstva. 

Ako su ispunjena prva dva uvjeta, konačna je odluka na vijeću mjesnog bratstva i ono 

ima veliku odgovornost pred čitavim Redom. 
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2. Osjećaj pripadnosti FSR-u 

 

Na početku Pravila nalaze se temeljni elementi "životnog plana" svjetovnog franjevca. 

Prema br. 2 svjetovni franjevci su muškarci i žene koji se, potaknuti Duhom da postignu 

savršenstvo ljubavi u svome svjetovnom staležu, obvezuju zavjetovanjem da će živjeti 

Evanñelje poput sv. Franje i pomoću Pravila koje je Crkva potvrdila. To se obvezivanje 

dogaña u mjesnim bratstvima u koja se braća i sestre zavjetovanjem uključuju. Identitet 

svjetovnog franjevca izražava se u trostrukoj dimenziji: osobnoj (nutarnji život), bratskoj 

(suodgovornost) i sveopćoj (poslanje). 

Naša pripadnost Franjevačkome svjetovnom redu temelji se na zavjetovanju. U 

Generalnim konstitucijama u članku 42,2 kaže se: Zavjetovanje uključuje kandidata u Red, te 

je po sebi trajna obveza. To uključivanje označava usañivanje u živo tijelo i uklapanje u onaj 

organizam s kojim se postaje jedna stvarnost. "Životni plan" iscrtan u našem Pravilu treba se 

ostvarivati i živjeti "u bratskom zajedništvu". To znači da onaj tko osjeća poziv na samotno 

življenje vjere očito nije pozvan u FSR. Generalne konstitucije u članku 3,3 ističu: Poziv FSR-

a jest poziv živjeti Evanñelje u bratskom zajedništvu. U tu se svrhu članovi FSR-a ujedinjuju u 

crkvene zajednice koje se zovu bratstva. Ta su bratstva "stanice" uobličene u "organsku 

cjelinu", tj. u veliku duhovnu obitelj FSR-a, rasprostranjenog po cijelome svijetu (usp. 

Pravilo, 2; Generalne konstitucije, 1,3). 

Za ispravno shvaćanje i razvijanje osjećaja pripadnosti izuzetno je važan članak 31 

Generalnih konstitucija. Tamo u 31,1 stoji: Braća su suodgovorna za život bratstva kojem 

pripadaju i za FSR kao organsku cjelinu svih bratstava rasprostranjenih po svijetu. Ovdje se 

ne radi o suodgovornosti u pravnom smislu, kao što je ona koju imaju viši redovnički 

poglavari Prvog reda i TOR-a (altius moderamen) ili ona koju imaju ministri, vijeća i, 

općenito, svi animatori i voditelji zakonito izabrani za upravljanje bratstvima na različitim 

razinama. Radi se naprotiv o odgovornosti teološke naravi: bratsko zajedništvo je zajedništvo 

vjere i ljubavi, koje je potrebno hraniti uzajamnom molitvom, meñusobnim poznavanjem, 

redovitim susretanjem. 

Na razini cijelog Reda u svijetu suodgovornost znači prije svega pozornost i 

raspoloživost za ono što je odreñeno i predloženo od različitih viših vijeća: područnog, 

nacionalnog i meñunarodnog. Ona traži i napor upoznavanja i razumijevanja stvarnosti Reda 

u drugim geografskim i kulturalnim područjima, jer se ne može voljeti ono što se ne poznaje. 

Traži se i briga za "pokriće troškova vijeća bratstava višega stupnja" (Pravilo, 25). 
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Što se tiče pripadnosti mjesnom bratstvu, svi znamo napamet definiciju mjesnog 

bratstva u br. 22 Pravila: osnovna stanica cijeloga Reda i vidljivi znak Crkve koja je zajednica 

ljubavi. Da bi objasnile ove temeljne tvrdnje, Generalne konstitucije u članku 30,2 preciziraju 

kako treba živjeti pripadnost Bratstvu: Osjećaj suodgovornosti članova zahtijeva osobnu 

nazočnost, svjedočenje, molitvu, djelatnu suradnju prema mogućnostima pojedinaca kao i 

eventualne obveze u animiranju bratstva. 

1. Osobna nazočnost, ili stalno sudjelovanje (ne po želji!) na susretima bratstva, koji 

ne mogu više biti samo famozne "mjesečne skupštine", nego "česti susreti" u organizaciji 

vijeća, za poticanje svakog pojedinog člana na bratski život i na rast u franjevačkom i 

crkvenom životu (Pravilo, 24). 

2. Svjedočenje, evanñeoskog i bratskog života, takoñer i kao sredstvo promicanja 

zvanja (Generalne konstitucije, 45,2) i kao pomoć u formaciji novih članova (Pravilo, 23; 

Generalne konstitucije, 37,3). 

3. Molitva, koja je duša ove "zajednice ljubavi" (Pravilo, 8). Radi se naravno i o 

zajedničkoj, ali i o osobnoj molitvi. Možemo se upitati kakvo mjesto zauzima naše mjesno, 

područno, nacionalno bratstvo i čitav Red u našim osobnim molitvama i razmatranjima? 

Tražimo li u tim povlaštenim trenucima boravka pred Gospodinom putokaz i milost za 

bratstva različitih razina kojima pripadamo, osobito za naše mjesno bratstvo? 

4. Djelatna suradnja, svih i svakoga, za dobro bratstva, za dinamično i uživljeno 

odvijanje njegovih sastanaka, za ostvarivanje njegovih karitativnih inicijativa kao i onih koje 

se tiču apostolata (Generalne konstitucije, 53,3). 

5. Eventualne obveze u animiranju bratstva, osobito u slučaju kandidature za neku 

službu (Generalne konstitucije, 31,4). 

6. Novčani doprinos, u skladu s mogućnostima pojedinih članova (Generalne 

konstitucije, 30,3), da bi se namaknula novčana sredstva potrebna za život bratstva i za 

njegova bogoštovna djela, djela apostolata i karitativna djela. 

No ni to nije dosta: suodgovornost obvezuje sve članove na brigu za ljudsku i duhovnu 

dobrobit svakog brata (Generalne konstitucije, 42,4); nitko ne smije biti ostavljen sam sa 

svojim problemima i svojim teškoćama, već u bratstvu mora naći pomoć (i materijalnu), 

potporu, ohrabrenje. 

Živjeti i djelovati u bratstvu danas znači biti svjestan nekih važnih točaka: susretanje s 

bratom u njegovim konkretnim prilikama, praćenje njegovog ljudskog rasta, iskustvo molitve 

u različitim oblicima, odgajanje za obvezu u izgradnji Kraljevstva i takav stupanj crkvene 
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pripadnosti koji čini primjetnim osjećaj općeg cilja: rasta i ostvarenja novog čovjeka u Kristu 

(Pravilo, 14). 

Jedna od najvećih zapreka koje danas stoje na putu savjesnom izvršavanju 

suodgovornosti jest višestruka pripadnost, tj. sklonost nekih svjetovnih franjevaca da se 

priključuju mnogim crkvenim skupinama, pokretima i udrugama. Ne treba zaboraviti da je 

poziv Franjevačkoga svjetovnog reda specifični poziv koji prožima život i apostolski rad 

svojih članova. Stoga mu ne mogu pripadati oni koji su trajnom obvezom vezani uz drugu 

redovničku obitelj ili uz neku ustanovu posvećenog života (Generalne konstitucije, 2,1). 

Obveze se u takvoj višestrukoj pripadnosti gomilaju i priječe točno izvršavanje onih obveza 

koje proizlaze iz života bratstva. To trebaju imati na umu odgovorni za formaciju i vijeća 

bratstava kad procjenjuju prikladnost kandidata za zavjetovanje u FSR-u. I već zavjetovani 

članovi, ako u vrijeme njihovog zavjetovanja još i nije bila na snazi ova odredba, pozvani su 

preispitati ozbiljnost svog opredjeljenja. 

Osjećaj pripadnosti može se jačati npr. "školom svetosti" (omogućavanjem članovima 

punog razvoja nutarnjeg života pomoću intenzivnog liturgijskog, sakramentalnog i 

karitativnog života), trajnom formacijom (produbljenim upoznavanjem Pravila, spisa sv. 

Franje i sv. Klare i drevnih životopisa), svjedočenjem crkvenog zajedništva (brigom za što 

bolju organizaciju susreta), sudjelovanjem u apostolskoj svrsi Crkve (na kreativan način), 

nazočnošću u društvu (u svjetlu socijalnog nauka Crkve). 

 

 

 

Prvi dio izlaganja (1. Narav zavjetovanja u FSR-u prema Obredniku) temelji se na Obredniku Franjevačkoga 

svjetovnog reda i dijelom na predavanju koje je na Generalnom kapitulu FSR-a u studenom 2008. godine u 

Mañarskoj održao fra Felice Cangelosi, OFMCap, pod naslovom La Professione nell'OFS: dono e impegno 

("Zavjetovanje u FSR-u: dar i obveza"), dok se drugi dio (2. Osjećaj pripadnosti FSR-u) temelji na predavanju 

koje je na istom Kapitulu održala Emanuela De Nunzio, FSR, pod naslovom L'appartenenza all'OFS 

("Pripadnost FSR-u"). 

 

Napomena: Navodi iz teksta Obrednika djelomično su izmijenjeni u odnosu na aktualno izdanje Obrednika 

Franjevačkoga svjetovnog reda (Zagreb, 1988.) jer su u obzir uzete izmjene iz planiranog novog izdanja. 

 

Godišnji kapitul Mjesnog bratstva Kaptol (Zagreb), Zagreb, Siget, 4. prosinca 2010. 

 

Antica-Nada Ćepulić, FSR 


