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Draga braćo i sestre! 

Gospodin vam dao svoj mir! 

 

Već dugo vremena se formacija, koja je prioritet cijeloga Reda, i u našemu Nacionalnom 

bratstvu OFS-a ističe kao važna za sve nas. U skladu s time, Nacionalno povjerenstvo za 

formaciju je, slijedeći poticaje koji su dolazili iz života naših mjesnih bratstava, predložilo 

Nacionalnom vijeću da se program formacije do zavjeta u OFS-u, koji je dosad bio u uporabi, 

osuvremeni, uzimajući u obzir sve potrebe, poticaje i pitanja koja je potrebno razjasniti, a na 

koja se nailazi u svakodnevnom životu i radu na formaciji na mjesnoj razini. Nakon 

drugotrajnoga rada na prijedlogu, Nacionalnom vijeću OFS-a je predložen ovaj Program 

formacije u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije koji se temeljio na dosadašnjem 

programu i koji je u odnosu na njega proširen, osobito u dijelu koji se odnosi na vrijeme 

uvođenja. Nacionalno vijeće je predloženi Program usvojilo na sjednici održanoj 19. rujna 

2015. u Zagrebu, a na konačno odobrenje je predložen Nacionalnom kapitulu OFS-a koji je to 

i učinio na svome zasjedanju održanom 9. – 11. listopada 2015. u Kući susreta Tabor u 

Samoboru.  

 

Program se sastoji iz tri dijela. Prvi dio se odnosi na vrijeme uvođenja, odnosno na one 

sadržaje koje u tom vremenu treba obraditi i koje bi kandidat trebao usvojiti do primanja u 

Red. Drugi dio se odnosi na vrijeme početne formacije i podijeljen je na tri cjeline. To je 

vrijeme kada se pojedini sadržaji produbljuju, ali i proširuju, te se priprema za zavjete u 

Franjevačkome svjetovnom redu, pa je stoga ovaj drugi dio opsežniji i obuhvaća više sadržaja 

nego prvi. U trećemu se dijelu daju neke praktične napomene za rad s aspirantima i 

kandidatima koje, iako možda već poznate, mogu biti korisne svima koji će neposredno 

sudjelovati u tome radu. Program sadrži i dodatak od dvije teme kao i popis dostupnije 

franjevačke literature, što će također biti korisno u radu s aspirantima i kandidatima. Iako je 

program opsežan, sve teme koje se u njemu obrađuju su važne i potrebne, dotiču sve ono što 

život u Franjevačkome svjetovnom redu podrazumijeva i s čime smo dužni upoznati sve koji 

žele dati obećanje da će živjeti Evanđelje u Franjevačkome svjetovnom redu, opslužujući 

njegovo Pravilo, kako se to svečano izriče prilikom slavlja naših zavjeta. Kako će se 

konkretno program provoditi u pojedinome mjesnom bratstvu, izazov je i zadaća za sva vijeća 

koja su odgovorna za vođenje i animiranje svojih mjesnih bratstava i koja su odgovorna i za 

provođenje formacije u svim njezinim vidovima. 

 

Nakana je Povjerenstva pripremiti i materijale koji će obraditi sve predložene teme. Ovaj 

zatjevan zadatak, koji je već započeo, bit će povjeren većoj skupini autora na čiji trud, znanje 

i vrijeme se u izradi materijala oslanjamo.  

 

Nadamo se da će ovaj Program biti koristan i poticajan svima kojima je namijenjen, da će ući 

u praktičnu uporabu i donijeti svoje plodove. 

 

U Zagrebu, 29. listopada 2015.                                        Nacionalno povjerenstvo za formaciju 


