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Madrid, 25. kolovoza 2013. 

 

- Svoj braći i sestrama 

Franjevačkoga svjetovnoga reda i 

Franjevačkoj mladeži 

 

- Nacionalnim vijećima OFS-a 

- Međunarodnim vijećnicima OFS-a 

- Međunarodnim vijećnicima Frame 

 

 

Draga braćo i sestre,  

 

Gospodin vam darovao svoj mir! 

 

Danas, 25. kolovoza slavimo blagdan sv. Ljudevita, Kralja Francuske, kojeg je Crkva, 

zajedno sa svetom Elizabetom Ugarskom, dala kao zaštitnika nama, članovima Franjevačkoga 

svjetovnog reda i Trećega samostanskog reda. Ovo je trenutak slavlja i radosti za svakoga od 

nas. Vrijeme je da produbimo svoje znanje i razumijevanje o njegovu životu, načinu vladanja, 

obilježenom neograničenom zauzetošću prema društvu svojega vremena, kao i žaru kojim je 

širio vjeru i svjedočio svoju ljubav za Isusa, siromašnog i raspetog. 

 

Parafrazirajući nekoliko redaka iz Oporuke sv. Ljudevita svome sinu, volim se prisjetiti, za 

dobrobit svih nas, nekoliko načela od temeljne važnosti na kojima je temeljio svoj život:  

 

“Drži se podalje od svega što bi Bogu bilo mrsko, odnosno, od svakoga smrtnoga grijeha. 

Bolje je da budeš podvrgnut svakom obliku mučeništva, negoli da počiniš smrtni grijeh. 

Nadalje, ako ti Gospodin pripusti kakvo trpljenje, zahvali mu i dragovoljno ga podnosi, 

znajući kako je to za tvoje dobro i kako si ga, moguće, itekako zaslužio. Ako ti Gospodin, pak, 

udijeli blagostanje, trebaš mu ne samo ponizno zahvaljivati, već dobro pazi kako se ne bi 

pokvario niti pak prepustio oholosti ili čemu sličnome. Pobožno i rado sudjeluj u crkvenim 

proslavama. Imaj sućutno srce prema siromasima, bijednima i potlačenima. Zahvaljuj Bogu 

na svim dobročinstvima što ti ih je iskazao, kako bi bio dostojan primiti još veća. Budi 

pobožan i poslušan Rimokatoličkoj crkvi.” 

 

Ovi savjeti jednoga kralja dostojni su divljenja i razmatranja. Oni čine program kršćanskog i 

franjevačkog života nad kojima moramo redovno razmatrati.  

 



24. kolovoza 1270. godine, osjećajući blizinu smrti, zatražio je svete sakramente. I s vremena 

na vrijeme ponavljao: “Radostan sam, Gospodine, jer ću unići u Dom tvoj kako bih te štovao i 

ljubio zauvijek.” 25. kolovoza, u tri sata popodne, uskliknuo je: “Oče, u tvoje ruke predajem 

duh svoj”, te je preminuo u svetosti. 

 

Izražavajući svoje čestitke svoj braći i sestrama, u ime Predsjedništva Međunarodnoga vijeća 

Franjevačkoga svjetovnog reda, želim vas obavijestiti o sljedećem:  

 

Dana 25. travnja 2014. napunit će se 800 godina od rođenja sv. Ljudevita. Stoga vam s 

radošću objavljujem da je Predsjedništvo MVOFS-a odredilo da će se ova obljetnica 

obilježavati godinu dana, tijekom koje se treba produbljivati poznavanje života našega 

sveca zaštitnika kako bismo se obogatili njegovim svjedočanstvom i primjerom 

dosljednosti života. Godišnjica će se zaključiti 25. travnja 2015. 

 

Ova jubilarna godina proslavit će se zajedno s našom braćom i sestrama Trećega 

samostanskog reda sv. Franje te s Međunarodnom konferencijom TOR-a (CFI-TOR). 

 

Nadalje, obavijestit ćemo vas o prijedlozima i inicijativama za proslavu 800 godina od 

rođenja sv. Ljudevita, jednostavnošću, blagošću, milosrđem i poniznošću, vrlinama koje su 

predstavljale standard i način života našega svetog zaštitnika. Očekujemo od vas da odmah 

počnete “zagrijavati motore”' kako biste bili pripremljeni, i dobrog raspoloženja, da se 

obljetnica ne bi usredotočila samo na proslave, već da bi bila vrijeme formacije te osobnog i 

bratskog pounutarnjenja u temeljnim vidovima našeg kršćanskog života, kao i obogaćenje 

našega zvanja, dajući snažan poticaj našem poslanju u ovom konkretnom trenutku povijesti 

svijeta i Crkve koji nas, zajedno s papom Franjom, snažno poziva da svojom vjerom 

posvjedočimo i rasvijetlimo našim sugrađanima život. 

 

Sa svom svojom ljubavlju, svima vama šaljem svoje najsrdačnije i bratske pozdrave. 

 

Vaša sestra i ministra,  

 

 

 
Encarnación del Pozo, OFS 

 

 


