
Sprejem v FRAMO 
 

UVOD 

Sprejem se začne s primerno pesmijo, znamenjem križa in pozdravom duhovnega 
asistenta. 

Predsednik bratstva ali njegov namestnik razloži pomen obreda in povabi zbrane k 
sodelovanju: 

Gospod nas je poklical, da bi živeli v bratstvu po evangeliju, kakor nam je pokazal sv. 
Frančišek Asiški. Danes nas je Jezus združil, da v FRAMO sprejmemo nove člane, ki 
jih je navdihnil Sveti Duh, in želijo začeti čas vzgoje, ki se bo zaključil z njihovo 
obljubo. 

Prosimo Svetega Duha, da nam pomaga, da bomo tem bratom in sestram pravi 
zgled krščanskega in frančiškovskega življenja. 

Duhovni asistent: 

Gospod, naš Bog, poslal si nam svojega Sina Jezusa Kristusa, ki je za nas Pot, 
Resnica in Življenje. Podeli tem mladim ljudem, ki prosijo za sprejem v Frančiškovo 
mladino, da bodo v polnosti in pozorno prisluhnili evangeliju kot sv. Frančišek. To 
prosimo po Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi: Amen 

BOŽJA BESEDA 

Sledi primeren odlomek iz Svetega Pisma. 

1)      Rom 6,3-11 

2)      Mk 1,12-15 

Kratka pridiga. 

  

 

 



OBRED SPREJEMA 

Kandidati izrazijo željo, da bi vstopili v Framo. Predsednik bratstva ali njegov 
namestnik sprejme njihovo prošnjo z naslednjimi besedami: 

Tisti, ki želite biti sprejeti v naše bratstvo Frame, stopite naprej, ko vas pokličem po 
imenu. 

Kandidati vsak posamezno vstanejo in odgovorijo: Tukaj sem! 

Nato skupaj izrečejo: 

Bratje in sestre, mi tukaj navzoči prosimo za vstop v bratstvo Frančiškove mladine, 
da bomo lahko bolj polno in v hvaležnosti živeli poslanstvo našega krsta, in bomo 
tako sledili Jezusu Kristusu po zgledu sv. Frančiška Asiškega. Želimo postati vztrajni 
in pozorni poslušalci Božje besede in želimo biti vztrajni v osebni in skupni molitvi. 
Želimo okušati Božjo ljubezen v zakramentu spovedi in evharistije. 

Prosimo Jezusovo in našo mater Marijo, naj naša prizadevanja in molitve priporoči 
Jezusu. 

Predsednik: 

Z velikim veseljem vas sprejemamo v naše bratstvo in v obdobje vzgoje v Frami. 

Duhovni asistent: 

Cerkev in Frančiškova mladina sprejema in podpira vaše iskrena prizadevanja. Naj 
vas ob tej odločitvi Gospod napolni z mirom in vztrajnostjo. 

Vsi: Amen. Bogu hvala. 

Duhovni asistent: 

Zahvalimo se Bogu za te naše brate in sestre in skupaj zmolimo Gospodovo molitev. 

Oče naš. 

Ob koncu obreda se lahko zmoli molitev Frančiškove mladine. Obred se zaključi z 
blagoslovom sv. Frančiška in primerno pesmijo. Če je primerno, lahko predsednik 
bratstva kot znamenje sprejema v Framo vsakemu članu podeli evangelij ali 
dokumente Frama. 

  



Obljuba FRAME 
 

Če je mogoče, naj bo obljuba Frame vključena v sv. mašo. Po evangeliju predsednik 
bratstva ali njegov namestnik povabi vse, ki želijo dati obljube, da se predstavijo 
in  javno izrazijo svoj namen: 

Predsednik: 

Tisti, ki želite dati obljubo in živeti po evangeliju v Frančiškovi mladini, stopite naprej. 

Predsednik bere imena kandidatov. 

Kandidati posamezno vstanejo in odgovorijo: Tukaj sem! 

Eden izmed kandidatov: 

Smo skupina mladih, ki želimo svojo izkušnjo krščanskega življenja deliti v bratstvu 
Frame in tako odgovoriti na ljubezen Jezusa Kristusa. Želimo biti skupnost vere, ki 
ima evangelij za vodilo, evharistijo za središče, Cerkev za mati in revne ter uboge za 
brate in sestre. 

Vsi: Amen. 

Duhovni asistent nagovori zbrane na podlagi evangelija, nato jih povabi k molitvi: 

Dragi bratje in sestre,  vsi hrepenimo po boljšem svetu, kjer vladata ljubezen in 
veselje. 'Žetev je obilna, delavcev pa malo,' nam pravi Jezus. Velikokrat ni dovolj 
delavcev, da bi gradili boljši svet. Zato se vsi zahvaljujemo Bogu, da je ta skupina 
mladih, v enosti s Frančiškovim svetnim redom in Frančiškovo družino, pripravljena 
prispevati svoj delež za dosego tega cilja. Skupaj prosimo Boga, da vam v svoji 
dobroti pomaga in naredi vaša prizadevanja rodovitna. 

Po nekaj trenutkih tišine moli naprej: 

Dobri Oče, izvir veselja in moči, ozri se na te mlade, ki jih je navdihnil zgled sv. 
Frančiška, in darujejo svojo mladost, da bi gradili boljši svet. Podeli jim moč, da bodo 
vztrajni in velikodušni, po Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi: Amen. 

Kandidati vsak posamezno ali eden v imenu vseh (če je večja skupina) izreče 
obljubo: 



Jaz, ime in priimek, 
napolnjen z Božjo milostjo, 
želim obnoviti svoje 
krstne obljube in s tem postati služabnik 
Božjega kraljestva. 
Zato obljubljam, da bom to leto 
svoje življenje posvetil Kristusu, 
tako da bom živel po evangeliju 
v bratstvu Frančiškove mladine. 
Obljubljam, da se bom na vsakem koraku trudil 
delati dobro. 
V revnih in ponižnih bom prepoznaval trpečega Kristusa. 
Moč za to bom črpal iz evharistije. 
Za pomoč pa prosim tudi sveto Devico Marijo in serafinskega očeta 
svetega Frančiška. 

Duhovni asistent: Naj Gospod potrdi vašo odločitev in blagoslovi vašo mladost. V 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi: Amen. 

Obred se zaključi s podelitvijo posebnih znamenj (tau, ki predstavlja pripadnost 
Frančiškovi družini, Novo Zavezo ali Vodilo FSR). Medtem se zapoje himna. 
Dokumente se lahko podpiše po koncu sv. maše. Obred se lahko zaključi z molitvijo 
Frančiškove mladine. Nato se sv. maša nadaljuje s prošnjami vernikov. 

  

 


