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1. Uvod
Komu je dokument namenjen?
1. Dokument je namenjen vsem odgovornim v bratstvih Frančiškove mladine (FRAME): svetu bratstva
FRAME, odgovornim za formacijo, bratskemu animatorju iz Frančiškovega svetnega reda (FSR) in
duhovnim asistentom.
Cilj dokumenta

2. Dokument želi v osnovnih potezah razjasniti identiteto FRAME, dati osnovne smernice in nasvete za
animacijo in formacijo v FRAMI ter poenotiti kriterije za animacijo v FRAMI.
Česa dokument ne želi?

3. Dokument predvsem ne želi dajati novih predpisov, ampak le poudariti, kar že vsebujejo Generalne
konstitucije Frančiškovega svetnega reda v 96. in 97. členu, in sklepe generalnega kapitlja, še posebej
tiste iz leta 1993 v Mexicu in 2002 v Rimu. Prav tako ne želi enačiti vseh skupin FRAME, ampak le
prispevati k njihovi rasti v raznovrstni edinosti.

2. Prepoznavnost FRAME
4. Na področju pastorale najdemo mlade, ki jih je pritegnil sveti Frančišek in želijo poglobiti svojo krščansko
in frančiškovsko poklicanost. Tem mladim smo dolžni ponuditi način življenja v bratstvu FRAME in
Frančiškovega svetnega reda ter pri tem upoštevati njihove potrebe skupaj s krizami, problemi in
vprašanji.
5. Osnovne stopnje poklicanosti v FRAMI so:
 mladi začutijo, da jih kliče Sveti Duh in želijo živeti izkustvo krščanskega življenja v bratstvu;
 postopno odkrivajo sv. Frančiška, njegovo življenje in vrednote, za katere se je zavzemal;
 navzoči so v cerkvenem in družbenem življenju, ki ju dojemajo kot kraj za uresničevanje svoje
izkušnje apostolata.

6. FRAMA se po Konstitucijah Frančiškovega svetnega reda od drugih frančiškovskih skupin mladih razlikuje
po naslednjih točkah:
 Vodilo FSR sprejema kot dokument navdiha;
 se osebno in formalno obvezuje pred Bogom in pred bratstvom, da bo ta navdih živela;
 pripada Frančiškovi družini kot sestavni del FSR; spremljajo in animirajo jo bratje in sestre FSR;
 ima lastni Narodni statut, ki ga je odobril Narodni svet FSR, če le-tega ni, pa predsedstvo
Mednarodnega sveta Frančiškovega svetnega reda (MSFSR), ki določa pogoje za pripadnost FRAMI.

3. Kaj je FRAMA?
a. Značilnosti duhovnosti

7. Frančiškovo mladino sestavljajo mladi … (Generalne konstitucije FSR, čl. 96, 2)
FRAMO sestavljajo mladi, kar pomeni, da je to začasno obdobje, omejeno na mladost, ki se začne z
vstopom v puberteto ter konča z doseženo osebno zrelostjo.
8. … ki čutijo, da jih kliče Sveti Duh … poglobiti svojo lastno poklicanost … (Generalne konstitucije FSR, čl.
96, 2)
FRAMA je začetna pot poklicanosti, ki se na koncu razvije v življenjsko poslanstvo. Poklicanost od mladih
zahteva osebni odgovor, ki ga potrdijo z osebno zavezo pred Bogom v navzočnosti bratov in sester.
9. … da bi v bratstvu izkusili krščansko življenje … (Generalne konstitucije FSR, čl. 96, 2)
FRAMA je izkušnja bratstva, skupnosti vernih mladih, sinov in hčera istega Očeta, ki živijo svojo vero na
temelju (bratske) ljubezni. Bratstvo je del občestva Cerkve, v katerem živi in deluje.
10.… v luči sporočila sv. Frančiška Asiškega poglabljali svojo poklicanost pod okriljem FSR (Generalne
konstitucije FSR, čl. 96,2)
FRAMA hodi v luči sporočila sv. Frančiška Asiškega, kar pomeni, da postopno odkriva in privzema njegov
način življenja ter vrednote. Frančiškovi družini pripada kot sestavni del FSR ter priznava Vodilo FSR kot
dokument navdiha. Višje redovne predstojnike prosi za duhovno asistenco, FSR pa za bratsko animacijo.
b. Značilnosti organizacije

11.FRAMA ima svojo posebno organizacijo … (Generalne konstitucije FSR, čl. 96, 5)
FRAMA je organizirana po lastnih načelih, ki jih lahko določa poseben statut. Razdeljena je na bratstva in
ima odgovorne za različna področja, duhovno asistenco in sebi lastno bratsko animacijo.
12.… ter vzgojne in pedagoške metode, ki so prilagojene potrebam mladih … (Generalne konstitucije FSR,
čl. 96, 5)
FRAMA se prilagaja potrebam mladih s svojimi metodami in vzgojnimi vsebinami. Formacija pomaga
mladim iskati njihovo poklicanost, da lahko v polnosti vstopijo v svet, v katerem živijo.
13.… glede na dejansko stanje v različnih deželah (Generalne konstitucije FSR, čl. 96, 5)
FRAMA je navzoča v mnogih deželah, ki so med seboj zelo različne, zato je ni mogoče poenotiti.
Socialno-kulturni dejavniki določajo mlade, njihove odgovornosti, ki jih prevzemajo, ter možnosti za
njihovo vzgojo in delovanje.
c. Odnos med FRAMO in FSR

14.FRAMA … za katero se FSR čuti posebej odgovoren … (Generalne konstitucije FSR, čl. 96, 2)
FSR se posebej zavzema za FRAMO kot njemu lasten način mladinske pastorale ter dela za nove poklice.
Zato je FSR dolžan spremljati mlade in jim pomagati dozorevati v njihovi poklicanosti in uvajanju v
bratsko življenje.
15.Za člane FRAME je Vodilo FSR pripomoček, po katerem rastejo v poklicanosti … (Generalne konstitucije
FSR, čl. 96, 3)
FRAMA sprejema Vodilo FSR kot dokument, ki je zanjo vir navdiha za rast v krščanski in frančiškovski
poklicanosti osebno in v skupnosti. Odnose med FRAMO in FSR mora prežemati duh vzajemne
življenjske skupnosti. Zato naj bi pot poklicanosti iz FRAME vodila v FSR, čeprav to ni nujno.

16.FRAMA kot sestavni del Frančiškove družine … (Generalne konstitucije FSR, čl. 96, 6)
FRAMA pripada Frančiškovi družini kot sestavni del FSR, zato jo člani FSR spremljajo in animirajo. Poleg
tega morajo imeti vsi odgovorni na mednarodni ravni in vsaj dva člana v narodnem svetu FRAME obljubo
FSR (Generalne konstitucije FSR, čl. 97, 3).
17.Predstavnik FRAME je član odgovarjajočega sveta FSR (Generalne konstitucije FSR, čl. 97, 4)
Na vseh ravneh bratstva FSR naj bo en član FRAME, ki ga imenuje njegov svet bratstva, tudi del sveta
bratstva FSR. Predstavnik FRAME ima v svetu FSR volilno pravico samo, če ima obljubo FSR. Prav tako naj
bo en član FSR, ki ga določi njegov svet bratstva, član sveta bratstva FRAME na isti ravni.
18.Predstavniki FRAME v Mednarodnem svetu FSR so izvoljeni po določbah Mednarodnega statuta
(Generalne konstitucije FSR, čl. 97, 5)
Mednarodni statut FSR določa število predstavnikov FRAME v Mednarodnem svetu Frančiškovega
svetnega reda (MSFSR), bratstva, ki jih zastopajo ter njihove pristojnosti.

4. Pot poklicanosti
19.Mladi v FRAMI poglabljajo lastno poklicanost v luči sporočila sv. Frančiška skozi postopno pot formacije.
Osrednji namen celotne poti v FRAMI je razločevanje poklicanosti. Običajno delimo pot poklicanosti na
naslednja obdobja:
a. Čas uvajanja

20.To je obdobje iskanja, opazovanja, približevanja, sprejemanja in se konča z odločitvijo za vstop v proces
formacije za obljubo FRAME.
Za mladostnika je to prvi stik s FRAMO, v katerem se sprašuje, kaj mu pomeni bratstvo in kaj lahko sam
prispeva k bratstvu. FRAMA ga v tem času seznanja s svojimi ideali, zahtevami, metodami in načinom.
Čas uvajanja je odvisen od vsakega posameznika osebno in glede na bratstvo, katerega član je. Če je
primerno, lahko čas trajanja tega obdobja (npr. od tri do šest mesecev) določi Narodni statut FRAME, pri
čemer upošteva položaj mladih, ki prihajajo iz drugih Frančiškovih skupin (FO ...).
Najnižja starost za vstop v FRAMO je odvisna od osebnostnega razvoja posameznika in kulturnega
okolja, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da je FRAMA namenjena mladim in ne otrokom. Če je
primerno, lahko najnižjo starost za vstop v FRAMO (npr. med 14. in 17. letom) določi Narodni statut.
b. Čas vzgoje

21.To je obdobje formacije in polnega vključevanja kandidata v življenje bratstva. Konča se, ko mladostnik
potrdi svojo odločitev z osebno obljubo pred Bogom v navzočnosti bratov in sester.
Za mladega je to obdobje prepoznavanja in življenja po evangeliju po zgledu sv. Frančiška v bratstvu. To
zahteva trdno voljo in zvestobo v soočanju lastnega življenja z evangelijem, da bi postopno osvojil
frančiškovske vrednote in jih živel v duhu predanosti in služenja drugim. Mlade na poti iskanja in
duhovne rasti spremlja bratstvo FRAME.
Narodni statut FRAME lahko določi trajanje tega obdobja, ki ne sme biti krajše od enega leta in ne daljše
od dveh let. Če je potrebno, lahko statut določi tudi najdaljši čas trajanja formacije do izreka obljube
FRAME.
Svet krajevnega bratstva FRAME je pristojen za sprejem kandidatov za obljubo FRAME po določilih
Narodnega statuta.
c. Čas poglabljanja lastne poklicanosti

22.To je obdobje preverjanja lastne poklicanosti, v katerem mladi potrdijo in poglobijo vrednote, ki
sestavljajo duhovnost FSR, in prepoznavajo svoje poslanstvo v Cerkvi in družbi.
Za mlade je to obdobje odkrivanja in prenašanja Vodila FSR v življenje, da bi preverili svojo življenjsko
poklicanost in svoj odgovor na Božji klic. Omogoča izkušnjo življenja v skupnosti in sodelovanje z brati in
sestrami v Frančiškovi družini ter izkušnjo poslanstva in služenja v Cerkvi in družbi. Bratstvo pomaga
mladim odkrivati in razločevati poklic, ki najbolj ustreza njihovim sposobnostim in željam.
Tega obdobja začasne obljube ni mogoče podaljševati v nedogled, ker je čas izbire in razločevanja samo
eno od življenjskih obdobij. Zato mora Narodni statut FRAME določiti končanje te dobe glede na
kulturne in socialne okoliščine v svoji državi, le da v nobenem primeru ne sme trajati dlje kot do 30. leta.

5. Odnos med FRAMO in FSR
a. Prehod v FSR

23.Člani FRAME, ki želijo dati obljubo FSR, naj izpolnjujejo to, kar predvidevajo Vodilo, Konstitucije in
Obrednik FSR (Generalne konstitucije FSR, čl. 96, 4).
Pot poklicanosti naj bi iz FRAME vodila v FSR, čeprav to ni nujno. Zato lahko pri tistih mladih, ki želijo
vstopiti v FSR iz FRAME, štejemo formacijo FRAME za veljavno obdobje uvajanja v FSR. Za obdobje
začetne formacije v FSR je odgovoren svet krajevnega bratstva FSR, v katero želijo mladi vstopiti, v
skladu z Vodilom in Konstitucijami FSR. Kadar želi skupina mladih iz FRAME skupaj vstopiti v FSR, lahko
oblikujejo svojo skupino po presoji in pod vodstvom krajevnega bratstva FSR, ki mu želijo pripadati.
b. Sočasna pripadnost FRAMI in FSR

24.Zaradi kontinuitete poti poklicanosti iz FRAME k FSR obljuba FSR nujno ne izključuje mladih iz njihovega
bratstva FRAME. Mladi, ki z obljubo FSR privzamejo Vodilo FSR za svoj način življenja, smejo nadaljevati
začeto pot z brati in sestrami iz FRAME.
Različni razlogi govorijo v prid temu, da so lahko ti mladi obenem dejavni člani obeh bratstev, FRAME in
FSR. Lahko se zgodi, da bratstvo FRAME potrebuje mladega z obljubo FSR za animiranje drugih mladih
bodisi kot odgovornega v FRAMI bodisi kot svojega aktivnega člana.
V vsakem primeru je pomembno, da mladi z obljubo FSR dejavno sodelujejo v obeh bratstvih, četudi se
njihove dejavnosti v dogovoru s svetom bratstva FSR prvenstveno nanašajo na FRAMO.
c. Bratska animacija FRAME

25.FSR bo iskal najprimernejše načine za ohranjanje življenja in širjenja FRAME. Mladim bo stal ob strani, jih
opogumljal ter poskrbel za potrebna sredstva za napredovanje na poti njihove človeške in duhovne rasti
(Generalne konstitucije FSR, čl. 97, 1).
26.Sredstva so odvisna od okoliščin, vendar je eno najpomembnejših živi stik z bratstvom FSR. Zato morajo
krajevna bratstva ustvarjati prostor za mlade bodisi z možnostjo, da se pridružijo njihovim srečanjem,
bodisi tako, da jim zaupajo posebne naloge v bratstvu. Prav tako je pomembno, da je organizacija
bratstva FSR prožna in išče možnosti za ustvarjalni način oblikovanja posebnih skupin pod vodstvom
sveta bratstva.
27.Konstitucije FSR predvidevajo še eno nepogrešljivo sredstvo za neposredno spremljanje mladih od
članov FSR – bratsko animacijo FRAME in navzočnost enega predstavnika FSR v svetu bratstva FRAME na
vseh ravneh. Običajno je, ne pa nujno, predstavnik FSR v svetu FRAME tudi bratski animator FRAME.

6. Duhovna asistenca
28.Prav tako je nepogrešljiva tudi duhovna asistenca FRAME prvega in tretjega reda (TOR) (Generalne
konstitucije FSR, čl. 96, 6). FRAMA kot del Frančiškove družine potrebuje duhovno asistenco, ki
zagotavlja zvestobo frančiškovski karizmi, cerkvenemu občestvu in edinosti Frančiškove družine
(Generalne konstitucije FSR, čl. 85, 2). Imenovanje duhovnih asistentov je v pristojnosti višjih redovnih
predstojnikov v skladu s tem, kar predvideva statut za duhovno in pastoralno asistenco v FSR (Statut za
asistenco, čl. 5, 2 in 11, 2). Če je mogoče, naj bo duhovni asistent FRAME in FSR ista oseba.
29.Včasih imajo mladi rajši duhovnega asistenta, ki bolje razume njihove probleme. Ta naravna danost
lahko nekega duhovnega asistenta privede v skušnjavo nadvlade, prisvajanja moči in gospodovanja nad
mladino. Zato sv. Frančišek pogosto opozarja na popolno razlaščanje, da bomo "podrejeni vsakemu
človeškemu redu iz ljubezni do Boga". Vse dobro, kar Gospod dela po bratih asistentih, se ne sme ustaviti
v njihovih rokah, temveč se mora nadaljevati v ponižno služenje mladim.

7. Oblika in vsebina formacije
30.FRAMA ima vzgojne in pedagoške metode, ki so prilagojene potrebam mladih … (Generalne
konstitucije FSR, čl. 96, 5)
Da bodo vzgojne metode odgovarjale na potrebe mladih, morajo biti prilagodljive tako po obliki kot po
vsebini. Čeprav se svet mladih v vseh krajih neprestano spreminja in zelo hitro razvija, je potrebno
ohranjati tudi lastno identiteto in se ne prepustiti modnim muham.
31.… glede na dejansko stanje v različnih deželah (Generalne konstitucije FSR, čl. 96, 5)
Različnost razmer v deželah dopušča različnost formacije po obliki in vsebini, vendar pa ta različnost ne
sme zabrisati temeljne edinosti načel formacije. Da bi formacija dosegla svoj cilj, mora vsebovati
človeško, krščansko in frančiškovsko razsežnost.

8. Organizacija FRAME
a. Krajevno bratstvo

32.Krajevno bratstvo je osnovna celica FRAME in okolje, v katerem se mladi srečujejo, da bi živeli izkušnjo
krščanskega življenja v luči sporočila sv. Frančiška Asiškega.
Bratstvo se redno (npr. enkrat tedensko) srečuje in skupaj živi svoj odnos z Bogom ter z brati in sestrami.
Srečanja morajo sestavljati molitev in vzgoja pa tudi dejavnosti in razvedrilo. Pripravljena naj bodo tako,
da bodo FRAMO vključevala v Frančiškovo družino in krajevno Cerkev.
33.Za ustanovitev krajevnega bratstva FRAME je odgovoren svet FRAME na višji ravni v sodelovanju s
krajevnim svetom bratstva FSR, s katerima bo povezano novo bratstvo FRAME (Generalne konstitucije
FSR, čl. 46, 1). Kjer FRAMA nima strukture, naj se za to zavzame ustrezni svet FSR. O tem naj obvesti
dodeljenega višjega redovnega predstojnika, ki ga je treba zaprositi za duhovno asistenco.
34.Krajevno bratstvo animira in vodi svet bratstva, ki šteje najmanj tri člane. Člane sveta izbere bratstvo za
določen čas izmed članov bratstva, ki so dali obljubo FRAME. Poleg teh sta člana sveta tudi predstavnik
krajevnega bratstva FSR in duhovni asistent. Svet krajevnega bratstva FRAME je pristojen za sprejemanje
novih kandidatov v formacijo in ko je formacija končana, za dovoljenje, da lahko izrečejo obljubo.
b. Pokrajinsko bratstvo

35.Če je potrebno, lahko Narodni statut FRAME določi način ustanavljanja pokrajinskih bratstev FRAME v
posameznem narodu. V tem primeru statut določa sestavo in pristojnosti pokrajinskega kapitlja in
pokrajinskega sveta.
c. Narodno bratstvo

36.Narodno bratstvo FRAME sestavljajo vsa krajevna bratstva FRAME v posameznem narodnem bratstvu
FSR. Ustanavljanje novih narodnih bratstev je v pristojnosti Narodnega sveta FSR ali, če tega ni,
predsedstva MSFSR.
Narodno bratstvo FRAME lahko ima lasten statut, ki ga potrdi Narodni svet FSR ali, če tega ni,
predsedstvo MSFSR (Generalne konstitucije FSR, čl. 96, 5).

9. Druge frančiškovske skupine mladih
Skupine otrok in najstnikov
37.Že dolgo obstajajo znotraj Frančiškove družine skupine otrok in najstnikov, ki se imenujejo Frančiškovi
otroci, Niños Franciscanos, Nifra, Franciscan Children, Ragazzi Francescani, Araldini, Araldi, Cordigeri,
Fioretti, Florecillas, Heraldos, Giocolieri, Juglares, Glasnici Velikoga Kralja, Framica, Mini-Youfra, PreGiFra ... Mnoge od teh skupin animirajo mladi iz FRAME, FSR in redovniki. Včasih je laže organizirati in
animirati skupine otrok, ki so večinoma sinovi in hčere bratov in sester FSR, kot pa skupine najstnikov.
38.Življenje teh skupin mora biti močno povezano s krajevnim bratstvom FRAME in FSR. Njihov razvoj je v
veliki meri odvisen od primernih animatorjev. V vsakem primeru je pomembno, da Narodni svet FSR in
FRAME v sodelovanju z zainteresiranimi redovniki in redovnicami koordinira to služenje animiranja in
pripravlja didaktične materiale, ki usmerjajo delovanje teh skupin (Generalne konstitucije FSR, čl. 25).

