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Prot. n. 3080 

 

Rim, 24. lipnja 2018. 

Rođenje Sv. Ivana Krstitelja 

 

Braći i sestrama Franjevačkoga svjetovnog reda diljem svijeta 

Svim članovima Frame diljem svijeta 

 

 

Draga moja braćo i sestre! 

 

Neka vam Bog podari svoj mir! 

 

Ove godine slavimo 40. obljetnicu Pravila Franjevačkoga svjetovnog reda koje je odobrio 

blaženi papa Pavao VI. 24. lipnja 1978. svojim pismom Seraphicus Patriarcha. Stoga je 

pravo vrijeme zapitati se: Što Pravilo znači meni, u mom osobnom životu? Što Pravilo znači 

nama, kao međunarodnom bratstvu na svim razinama? Što nama znači proslava ove 

obljetnice odnosno proslava Pravila?  

 

Pravilo je oblik života za nas, svjetovne franjevce, ali to je i dokument nadahnuća za sve 

članove Frame, koji žele slijediti Krista stopama sv. Franje. Stoga šaljem ovo pismo ne samo 

sestrama i braći Franjevačkoga svjetovnog reda već i našim mladim sestrama i braći u Frami. 

 

Dopustite mi započeti s osobnim razmišljanjem: za mene je Pravilo dar, poziv, nadahnuće i 

sredstvo. 

 

Dar 

 

Prije svega, Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda je blago, dar od Boga, koji pokazuje 

koliko Bog i Crkva vole Franjevački svjetovni red. To je nešto što se ne može kupiti, što se 

ne može zaslužiti. Kao što je papa Ivan Pavao II. rekao: To je pravo blago u vašim rukama, u 

skladu je s duhom Drugog vatikanskog koncila i s onime što Crkva očekuje od vas.1 Stoga 

trebamo zahvaliti za ovaj dar; izreći hvalu Bogu i izreći hvalu Crkvi. 

 

Kao i svaki dar, i ovaj nosi otisak darivatelja, pokazujući nam kako lijep i bogat život Bog 

želi da živimo. Svaki članak Pravila odražava beskonačno bogatstvo Boga i baš poput 

dragulja osvjetljava sve aspekte našeg identiteta i našeg života. Danas, kada slavimo 40. 

obljetnicu Pravila, moramo zapamtiti da nije dar ono što slavimo, već da slavimo darivatelja 

koji je sam Bog. Proslavimo ovu obljetnicu u zahvalnosti prema Njemu i zahvalimo mu 

svojom molitvom, ljubavlju i cijelim našim životom. 

 

                                                           
1 Govor pape sv. Ivana Pavla II. članovima Generalnog vijeća OFS-a, 27. rujna 1982. 
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Poziv 

 

Gospodin nastavlja pozivati ljude da žive s Njim i da ga slijede u iznimno bliskom odnosu. 

Nastavlja pozivati ljude da mu izravno služe. Ako nam je dopustio razumjeti da nas poziva u 

potpunosti se posvetiti njegovu kraljevstvu, onda se ne trebamo bojati! Prekrasno je – i velika 

je milost – biti potpuno i zauvijek posvećen Bogu i služenju našoj braći i sestrama.2 

 

Ovaj poziv odzvanja Pravilom i trebamo na njega odgovoriti s velikodušnošću i bez straha. 

Bog nas poziva onakvim kakvi jesmo. Nije bitno što smo nesavršeni i slabi, ali ne smijemo 

biti gluhi i slijepi! Znamo kako je slavni Kristov priznavalac blaženi Franjo, osnivač ovoga 

Reda, pokazujući jednako riječju i primjerom put pristupanja k Bogu, poučio svoje sinove u 

iskrenosti te iste vjere, i htio je da je oni javno ispovijedaju, da je uvijek čvrsto drže i djelom 

iskazuju, da bi stupajući krepko njezinom stazom zavrijedili nakon ropstva ovoga života 

postati baštinicima vječnoga blaženstva.3 

 

Ovaj Božji poziv dobio je obličje u našem Pravilu: Biti baštinicima vječnoga blaženstva, 

dakle, biti svet! Živjeti na način koji te vodi svetosti! Proučavaj Pravilo, to će ti pomoći 

slijediti Krista u svakom trenutku života, u svakom aspektu tvog života! Dolazimo do punog 

osjećaja dostojanstva vjernika laika ako uzmemo u obzir osnovno i temeljno zvanje koje je 

Otac dodijelio svakome od njih u Isusu Kristu po Duhu Svetomu: poziv na svetost, koji je 

savršenstvo ljubavi. ... Sve je žurnije da se danas svi kršćani zauzimaju za obnovu Evanđelja, 

prihvaćajući s oduševljenjem poziv koji je uputio apostol Petar “budite sveti u svemu 

življenju” (1Pt 1,15). ... Poziv vjernika laika na svetost podrazumijeva da se život po Duhu na 

osobit način očituje u njihovu uključivanju u vremenite poslove i sudjelovanju u svjetovnim 

radnjama.4 Ovaj poziv na svetost obvezuje nas da odgovorimo potvrdno. Najpozitivniji Božji 

poziv treba naš najpozitivniji odgovor. Budimo oni koji će Božji poziv upućivati i drugima, 

budimo oni koji će pozvati druge k Bogu, da se što više ljudi po našem pozivu može na 

vrijeme vratiti vrednoti kršćanske svetosti.5 

 

Dokument nadahnuća 

 

Naše Pravilo nije samo normativni ili zakonodavni tekst već je i (gotovo u potpunosti) 

duhovni tekst. Treba ga čitati često ne samo da se ispune neke norme ili da se izmole neke 

unaprijed napisane molitve, već zato što je to naše blago, zato što nam pomaže ispuniti naš 

duhovni poziv. Mora nas nadahnjivati! Mi, svjetovni franjevci, imamo u našem Pravilu sve 

što nam je potrebno da slijedimo nadahnuće našega puta poziva. 

 

Proslaviti naše Pravilo znači živjeti ga, jer jedino na takav način ostajemo vjerni Isusu koji 

nas poziva da ljubimo jedni druge. Franjo Asiški nam je dao primjer milosti obraćenja kao 

velikog dara, koji nas ujedno i obvezuje da nastavimo slijediti franjevački put hrabro i s 

ljubavlju. Naše Pravilo, zaista franjevačko, pomaže nam otkriti kako svakodnevno živjeti 

svoje zvanje i kako bi trebao izgledati naš svakodnevni život. Mi nismo “nedjeljni franjevci” 

ili “poslijepodnevni franjevci”. Pravilo nam treba biti nadahnuće u svakom trenutku života 

kako bi nam to postalo uobičajeno ponašanje odnosno navika. 

 

                                                           
2 Poruka pape Franje u povodu 55. svjetskog dana molitve za duhovna zvanja 2018. 
3 Pravilo Supra Montem, papa Nikola IV., 18. kolovoza 1289. 
4 Christifideles laici (apostolska pobudnica Vjernici laici) 16-17. 
5 Pravilo Misericors Dei Filius, papa Leon XIII., 30. svibnja 1883. 
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Kao što naša redovnička braća i sestre nose habite, tako i mi također trebamo nositi habite 

koji nas karakteriziraju, koji nas čine vidljivima i prepoznatljivima. Ali ovaj habit nije vidljiv 

u tom osjetilnom smislu. Mi nemamo krojeni i šivani habit. Mi imamo habit našega 

ponašanja, habit načina na koji živimo u našim obiteljima, u Crkvi, u bratstvu, na poslu ili u 

našem slobodnom vremenu. Naš habit treba biti naša dobrota, blagost, vidljiva ljubav prema 

Kristu i jedni prema drugima, naša spremnost na služenje, naš jednostavan način života, 

stvarna sloboda Božje djece. Naš habit je naša molitva, naš sakramentalni život, naše 

predanje Redu, a time i bratstvu. Naš habit je franjevački način života kojim živimo i koji 

prelazi iz evanđelja u život i iz života u evanđelje6. 

 

Život svjetovnog franjevca nije jednoličan život. Svi smo različiti. Moramo podići glave, 

otvoriti oči i pogledati uokolo: kako je lijep i bogat ovaj život, život koji nam je Bog podario 

da ga živimo upravo kroz vlastito zvanje! Pozivam vas da otkrijete vlastite talente i da 

pronađete nadahnuće u Pravilu koje otkriva kako bi se vaš svakodnevni život trebao živjeti. 

Otkrijte bogatstvo Boga, bogatstvo našeg poziva i zvanja! Nekima od nas će neki dijelovi 

Pravila biti bliži dok će drugima biti bliži neki drugi dijelovi. Nekima od nas određeni 

dijelovi činit će se lakšima za živjeti od drugih. Da, Pravilo ne želi da smo svi jednaki već da 

nas sve zajedno ujedini u različitostima. 

 

Izađi van i pronađi način na koji možeš živjeti svoje zvanje u Crkvi, u društvu, među 

siromašnima, među potrebitima, među susjedima, u obitelji, na poslu, u bratstvu, u 

slobodnom vremenu, na različite načine odražavajući istu karizmu i isto zvanje. Budi 

nadahnut, kako bi mogao nadahnjivati druge! 

 

Pomoćno sredstvo za svakodnevni život 

 

Pravilo je isprazan tekst ako ga ne pretočimo u život. Moramo ga koristiti. Biti učenik znači 

biti neprestano spreman donositi Isusovu ljubav drugima, a to se može dogoditi neočekivano 

i na bilo kojem mjestu: na ulici, na gradskom trgu, na poslu, na putovanju.7 Dakako, Pravilo 

ima konkretna pravila, budući da se svakodnevno suočavamo s konkretnim situacijama, kako 

bismo ostali na ispravnom putu našeg života. Crkva vam ga predaje kao pravilo i život.8 

 

U engleskom jeziku riječ ‘rule’ (hr. pravilo, op. pr.) je korijen riječi ‘ruler’ (hr. ravnalo, op. 

pr.), alata kojim se koriste učenici, profesori, arhitekti, crtači. Pokušat ću vam objasniti ovaj 

primjer: Pravilo je kao i ravnalo, možeš povući ravnu liniju samo uz ravnalo. Ali cilj nije 

iscrtati lijepu i ravnu liniju. Cilj je nacrtati crtež, plan kuće po kojem će se graditi nečiji dom. 

Pravilo nije cilj sam po sebi, poznavanje Pravila nije cilj, primjena članaka Pravila od riječi 

do riječi također nije cilj sam po sebi. Cilj je postati svet, pokazati svijetu Božju ljubav, 

učiniti živote drugih boljim, približiti se Bogu i dovesti ostale bliže Bogu. Pravilo je kao 

ravnalo, sredstvo koje nam pomaže postati svetim, koje nam pomaže zadržati se na pravoj 

liniji kad god imamo poteškoća u životu ili kad iz vida gubimo obzor. U ovom smislu Pravilo 

je sredstvo. Ono je to nešto što je uvijek pri ruci, nešto za čim uvijek možemo posegnuti. 

 

Riječi iz Pravila trebamo prenijeti u praksu, a praksa treba biti kontrolirana i vrednovana u 

svjetlu Pravila. Moramo ga koristiti čestim i pažljivim čitanjem, razgovarajući o njemu 

                                                           
6 Pravilo OFS-a 4. 
7 Evangelii Gaudium (apostolska pobudnica o naviještanju evanđelja u današnjem svijetu Radost Evanđelja) 

127, papa Franjo, 24. studenoga 2013. 
8 Pismo četvorice Generalnih ministara Franjevačke obitelji u povodu službene predaje Pravila, 4. listopada 

1978. 
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međusobno i s drugima, te živeći ga sukladno njegovim vrijednostima zato što su vrijednosti 

sadržane u njemu izrazito evanđeoske.9 Slično tomu, mi također trebamo biti dobar alat u 

Božjim rukama. Moramo se učiniti dostupnima kako bi nas Bog mogao koristiti kao alat, 

oruđe mira, radosti i ljubavi Božje.  

 

Ljepota i radost 

 

Kao izvor u zelenoj šumi, Pravilo je uvijek svježe i spremno dati novi život. Takvo je već 

stoljećima. Godine dolaze i prolaze, no franjevačka karizma ostaje nepromijenjena, i danas je 

valjana i treba se živjeti više no ikada. Kao što je papa bl. Pavao VI. napisao: Zaista se 

radujemo što se “franjevačka karizma” još uvijek čuva na dobro Crkve i ljudske zajednice i u 

ovo doba u kojem krivudaju tolika prilagođavanja nauka, promiču se tolika nagnuća koja 

odvajaju duše od Boga i višnjih stvari. Hvalevrijednim dakle nastojanjem i zajedničkim 

radom četiri su se franjevačka reda kroz jedno desetljeće trudila izraditi novo Pravilo Trećeg 

svjetovnog reda ili, kako se sada naziva, Franjevačkog svjetovnog reda. To se naime 

pokazalo nužnim zbog promijenjenih prilika vremena i zbog toga što je Drugi vatikanski 

sveopći sabor izdao za to korisne propise i preporuke.10 

 

Prošlo je više od 800 godina, ali ljepota i radost franjevačkog života još uvijek je jednaka. 40 

godina je prošlo od ovih riječi pape bl. Pavla VI., ali ljepota i radost Pravila još nije 

izblijedjela. Možemo pričati o ljepoti, zato što je život na koji smo pozvani i nadahnuti 

Pravilom prelijep. Svi vidovi – molitva, kontemplacija, čitanje Evanđelja, obiteljski život, 

posao i mnogi drugi – odražavaju ljepotu života nadahnut Bogom i životom svetog Franje 

koji nam daje vlastiti primjer. I možemo također pričati o radosti, jer neke od kreposti Pravila 

poput jednostavnosti, poslušnosti, pravednosti, bratskog duha daju nam radostan život. Ako 

primijenimo ove kreposti u našem svakodnevnom životu, iskusit ćemo radost Evanđelja. 

 

Pravilo treba biti izvor koji osvježava život naših bratstava, koja uz to imaju i ulogu da se u 

njima, kao na nekom vježbalištu, zdušnije uvježbava kršćanski život.11 Ovakva bratstva su 

dom i mjesta gdje možemo proučavati, ljubiti i živjeti Pravilo.12 Življenje poziva u bratstvu 

kao i ispunjavanje našeg misionarskog poziva da izađemo van u svijet, mogu biti poticaj da 

doživimo svu ljepotu i radost našeg poziva, koji se odražava i u našem Pravilu, te stoga 

moramo dijeliti tu ljepotu i radost. Pozivam i ohrabrujem sve vas: izađite van u svijet i 

podijelite ovu ljepotu i radost! Autentična kršćanska poruka ne dolazi iz knjiga. Prenosi se od 

čovjeka do čovjeka. Vaše svjedočenje, naše svjedočenje je bitno u obnovi našega Reda kao i 

cijele Crkve. Svaki put kad pročitate Pravilo i odlučite živjeti ili djelovati po njemu, idete 

korak naprijed u ispunjavanju svog zvanja i poslanja. 

 

Zasluge  

 

Moramo se sjetiti onih koji su marljivo radili na obnovi Pravila, što je zapravo značilo 

obnovu samoga Reda. Onim sestrama i braći koji su započeli ovu obnovu, prije svega 

Manueli Mattioli, koja je bila prva generalna ministra OFS-a, generalnim ministrima 

franjevačkog Prvog i Trećeg reda koji su uvijek bili podrška radu kroz molitvu, predanje, 

vrijeme i resurse. Moramo zahvaliti i onim sestrama i braći koji su radili na tekstu Pravila kao 

i onima koji su pomogli da Pravilo stigne do svih sestara i braće: prevoditeljima, tajnicima, 

                                                           
9 Govor pape sv. Ivana Pavla II. članovima Generalnog vijeća OFS-a, 27. rujna 1982. 
10 Apostolsko pismo odobrenja Pravila OFS-a, Seraphicus patriarcha, papa Pavao VI., 24. lipnja 1978. 
11 Pravilo Misericors Dei Filius, papa Leon XIII., 30. svibnja 1883. 
12 Govor pape sv. Ivana Pavla II. članovima Generalnog vijeća OFS-a, 27. rujna 1982. 



5 

ministrima različitih razina unutar Reda. Moramo biti svjesni kako su oni pronalazili putove 

jedinstva i bratske sloge, kroz dijalog13, dijalog koji se razvio u prekrasan tekst, pun 

nadahnuća Duha Svetoga. 

 

Zaključak 

 

U Bibliji 40 godina često znači vremenski period koji razdvaja dvije posebne epohe. Molim 

se da nam ovih 40 godina posluži kao vrijeme obnove, početak perioda kada će Red kao 

cjelina, te sestre i braća kao pojedinci, iskrenije živjeti vlastiti identitet, predanije slijediti svoj 

poziv i još vidljivije ispuniti svoje poslanje u Crkvi baš kao i u svijetu, dan po dan pomoću 

potpune i savršene unutarnje promjene, koju samo evanđelje označuje riječju “obraćenje”14. 

Neka ova godina bude godina obnove i neka nam svima ova proslava pomogne u boljem 

razumijevanju našeg Pravila, kako bismo što vjernije i što autentičnije mogli živjeli naš 

poziv. 

 

I molim Boga da on, koji je svemoguć, trojstven i jedan, blagoslovi sve one koji to poučavaju, 

koji uče, koji imaju uza se, drže na pameti i ostvaruju, svaki put kad ponavljaju i ostvaruju 

ono što je ondje napisano za spas naše duše. I molim sve ljubeći im noge da to veoma ljube, 

čuvaju i opslužuju.15 

 

Sve vas pozdravljam najiskrenijom bratskom ljubavlju. 

 

Vaš ministar i brat 

 

 

Tibor Kauser 

Generalni ministar OFS-a 

                                                           
13 Pravilo OFS-a 19. 
14 Pravilo OFS-a 7. 
15 NPr XXIV. 


