Generálne kontitúcie
Frantikánskeho svetského rádu

potvrdené Kongregáciou pri intitúty zasväteného ivota
a Spoloènosti apotolského ivota
v Ríme dòa 8. decembra 2000
pod èíslom Prot. n. T. 144-1/2000
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HLAVA I
FRANTIKÁNSKY SVETSKÝ RÁD
Èlánok 1
1. Vetci veriaci sú povolaní ku svätosti a majú právo ís v spojení
s Cirkvou po vlastnej duchovnej ceste (1).
2. V Cirkvi je mnoho duchovných spoloèenstiev s rozliènými
charizmami. Medzi tieto spoloèenstvá treba poèíta frantikánsku
rodinu, ktorá vo svojich rozlièných vetvách uznáva ako otca, inpirátora a vzor sv. Frantika z Assisi.
Reg. 1
3. Vo frantikánskom spoloèenstve u od poèiatku má svoje vlastné
miesto Frantikánsky svetský rád (2). Vytvára ho organická jednota
vetkých katolíckych bratstiev, ktorého èlenovia, nabádaní Duchom
Svätým, sa s¾ubom zaväzujú i pod¾a evanjelia spôsobom sv. Frantika
v ich laickom stave, zachovávajúc Regulu schválenú Cirkvou (3).
Reg. 2
4. Na základe príslunosti k tejto duchovnej rodine Svätá Stolica
zverila pastoraènú staros a duchovnú asistenciu Frantikánskeho
svetského rádu Prvému frantikánskemu rádu a Tretiemu reho¾nému
rádu. To sú »Intitúty«, ktorým patrí »altius moderamen«, o ktorom
hovorí Canon 303 CIC (4).
5. Frantikánsky svetský rád je v Cirkvi verejné zdruenie (5). Delí
sa na bratstvá na rozliènej úrovni: miestnej, regionálnej, národnej
a medzinárodnej. Tieto jednotlivo majú v Cirkvi právnu subjektivitu.
Èlánok 2
1. Povolanie do Frantikánskeho svetského rádu je zvlátne povolanie,
ktoré formuje ivot a apotolskú èinnos svojich èlenov. Preto sa
neprijímajú do neho tí, ktorí sú veènými s¾ubmi viazaní k inému
reho¾nému spoloèenstvu alebo intitútu zasväteného ivota.
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2. Frantikánsky svetský rád je otvorený pre veriacich kadého
stavu. Môu k nemu patri:
- laici (mui i eny);
- svetskí duchovní (diakoni, kòazi, biskupi).
Èlánok 3
1. Spiritualitu a apotolský ivot prísluníkov OFS charakterizujú
svetské podmienky.
2. Ich svetský ráz v povolaní a apotolskom ivote sa prejavuje
pod¾a prísluných podmienok, to je:
- u laikov tým, e prispievajú k budovaniu Boieho krá¾ovstva
úèasou v ivotných situáciách a v èinnosti súèasnej doby (6);
- u svetských klerikov tým, e poskytujú Boiemu ¾udu slubu,
ktorá im je vlastná, v spojení s biskupom a kòazstvom (7).
Jedni aj druhí sa inpirujú evanjeliovými ideálmi sv. Frantika
z Assisi a zaväzujú sa pokraèova vo svojom poslaní s ostatnými
zlokami frantikánskej rodiny.
3. Povolanie do frantikánskej rodiny je povolanie k ivotu pod¾a
evanjelia v bratskej jednote. Za tým úèelom sa èlenovia spájajú
v cirkevných spoloèenstvách, ktoré sa nazývajú bratstvá.
Èlánok 4
1. Frantikánsky svetský rád sa riadi veobecným právom Cirkvi
a vlastným právom: Regula, Kontitúcie, Rituál a partikulárne stanovy.
2. Regula urèuje povahu, cie¾ a ducha Frantikánskeho svetského rádu.
3. Kontitúcie majú za cie¾:
- aplikova Regulu;
- urèi konkrétne podmienky príslunosti do Frantikánskeho svetského rádu, jeho reim, organizáciu ivota bratstva, sídlo (8). Reg. 2
Èlánok 5
1. Autentický výklad Reguly a Kontitúcií prináleí Svätej Stolici.
Reg. 3
2. Praktický výklad Kontitúcií za tým úèelom, aby sa uviedla
do súladu aplikácia v rozlièných oblastiach a na rozlièných úrovniach
Rádu, prináleí Generálnej kapitule Frantikánskeho svetského rádu.
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3. Vysvetlenie pecifických bodov, ktoré vyadujú vèasné rozhodnutie,
je v kompetencii Predsedníctva medzinárodnej rady Frantikánskeho
svetského rádu. Toto vysvetlenie je platné a do nasledujúcej generálnej kapituly.
Èlánok 6
1. Medzinárodné bratské spoloèenstvo Frantikánskeho svetského
rádu má vlastný tatút schválený generálnou kapitulou.
2. Národné bratstvá majú vlastné stanovy schválené Predsedníctvom medzinárodnej rady Frantikánskeho svetského rádu.
3. Regionálne a miestne bratstvá môu ma vlastné stanovy schválené radou na vyej úrovni.
Èlánok 7
Vetky úpravy, ktoré odporujú súèasným Kontitúciám, strácajú
platnos.

Poznámky
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

Pozri kánon 210, 214 a LG 40.
Nazývaný aj »Svetské frantikánske bratstvo« alebo »Tretí frantikánsky rád«.
Pozri Regulu èl. 2 pozn. 5.
Kánon 303 Kodexu definuje Tretie rády: »Zdruenia, ktorých èlenovia majú
vo svete úèas na duchu niektorého reho¾ného intitútu, pod vyím vedením
toho istého intitútu vedú apotolský ivot a snaia sa o kresanskú dokonalos,
nazývajú sa tretie rády, alebo majú iný primeraný názov.«
Po regule, ktorú schválil pápe Mikulá IV. v roku 1289, potom pápe Lev XIII.
roku 1883, terajiu Regulu schválil pápe Pavol VI. 24. júna 1978.
Pozri Kontitúcie OFS èl. 85, 2.
Pozri kánon 116; 301, 3; 312; 313.
Pozri kánon 225 a reè Jána Pavla II. k OFS 27. septembra 1982 (Osservatore
Romano 28. sept. 1982).
Pozri kánon 275 a nasl. a PO 12; 14; 15 a nasl.
Pozri kánon 304.
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HLAVA II
SPÔSOB IVOTA A APOTOLSKÁ ÈINNOS.
TITUL 1
SPÔSOB IVOTA
Èlánok 8
1. Svetskí frantikáni sa s¾ubom zaväzujú i ivotom evanjelia
pod¾a frantikánskej duchovnosti vo svojich svetských podmienkach.
2. Snaia sa prehåbi vo svetle viery hodnoty a ciele evanjeliového
ivota pod¾a Reguly Frantikánskeho svetského rádu:
- cestou neustáleho obnovovania, obrátenia a formácie; (Reg. 7)
- otvorenosou voèi naliehavým potrebám spoloènosti a cirkevnej reality,
»prechádzajúc od evanjelia k ivotu a od ivota k evanjeliu«; (Reg. 4)
- v osobnom ivote aj v ivote spoloèenstva.
Èlánok 9
1. Duchovnos svetského frantikána je ivotný plán zameraný skôr
na Kristovu osobu a jej nasledovanie (1), ako na detailný program,
ktorý treba uskutoèòova v praxi.
Reg. 5
2. Svetský frantikán, ktorý sa zaviazal nasledova príklad a uèenie
Kristovo, má povinnos osobného a neustáleho túdia evanjelia
a Svätého písma. Bratstvo a jeho vedúci nech nabádajú k láske
k evanjeliu a jeho slovu a nech pomáhajú bratom, aby ho poznali
a aby ho pod vedením Ducha Svätého chápali tak, ako ho ohlasuje
Reg. 4 odst. 3
Cirkev (2).
Èlánok 10
»Kristus chudobný a ukriovaný«, víaz nad smrou a zmàtvychvstalý, najväèí prejav lásky Boha k èloveku, to je »kniha«, z ktorej
sa bratia, podobne ako Frantiek, uèia, preèo a ako i, milova a trpie.
V òom odha¾ujú hodnotu protikladov spravodlivosti a zmysel akostí
a kríov ivota kadého dòa. V òom môu prijíma vô¾u Otca aj
v najaích okolnostiach a i ivotom vo frantikánskom duchu
pokoja, odmieta kadé uèenie, ktoré sa protiví dôstojnosti èloveka.
Reg. 10
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Èlánok 11
Pamätliví toho, e Duch Svätý je prameòom ich povolania,
oivovate¾om ich bratského ivota a poslania, nech sa svetskí frantikáni usilujú napodobòova Frantikovu vernos k jeho vnuknutiam
a nech poèúvajú povzbudzovanie Svätca, aby nadovetko túili ma
»Pánovho ducha a jeho skutky« (3).
Èlánok 12
1. Inpirujúc sa príkladom a spismi sv. Frantika a najmä milosou
Ducha, bratia nech preívajú vo viere ve¾ký dar, ktorý nám dal Kristus:
zjavenie Otca. Nech vydávajú svedectvo tejto viery pred ¾uïmi:
- v rodinnom ivote;
- v práci;
- v radostiach a utrpení;
- v stretnutiach s ¾uïmi, ktorí vetci sú bratmi v tom istom Otcovi;
- v prítomnosti a úèasti v sociálnom ivote;
- v bratskom vzahu s celým tvorstvom.
2. S Jeiom, posluným a na smr, nech sa snaia pozna a uskutoèni vô¾u Otca. Nech ïakujú Bohu za dar slobody a za zjavenie
zákona lásky. Nech prijímajú pomoc, ktorá sa im dáva prostredníctvom Cirkvi, aby vyplnili vô¾u Otca, a to od tých, ktorí boli na to
urèení vrchnosou aj bratmi. Nech s pokojným odhodlaním prijímajú
riziko odványch podujatí v sociálnom ivote.
Reg. 10
3. Bratia nech sa teia synovskému stretnutiu s Bohom a »nech
urobia z modlitby a rozjímania stredisko vlastnej bytosti a vlastného
konania«. Nech sa snaia odhali prítomnos Otca vo vlastnom srdci,
v prírode a v dejinách ¾udí, v ktorých sa uskutoèòuje jeho spásonosný
plán. Rozjímanie o tomto tajomstve ich pripraví na spoluprácu pri
uskutoèòovaní plánu lásky.
Reg. 8
Èlánok 13
1. Svetskí frantikáni, kedysi nazývaní »bratia a sestry kajúcnici«,
si dávajú za cie¾ i v duchu neustálej premeny. Prostriedky, aby
pestovali túto èrtu frantikánskeho povolania, jednotlivo ako aj
v bratstve, sú: poèúvanie a slávenie Boieho slova, revízia ivota,
duchovné cvièenia, pomoc duchovného poradcu a kajúcne pobonosti.
Nech èastejie pristupujú ku sviatosti zmierenia a nech ju konajú
spoloène èi u v bratstve alebo s celým Boím ¾udom (4). Reg. 7
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2. V tomto duchu obnovy ije láska k obnove Cirkvi, ktorá by mala
by doprevádzaná obnovou osobnou i komunitárnou. Ovocím tohto
obrátenia, èo je vlastne odpoveï na lásku k Bohu, sú skutky lásky
voèi bratom (5).
3. Cvièenia kajúcnosti ako pôst a zdrovanie sa, èo je tradièné
u frantikánskych kajúcnikov, sú známe, oceòované a preívané
pod¾a veobecných úprav Cirkvi.
Èlánok 14
1. Vedomí si toho, e Boh chcel urobi z nás vetkých jeden ¾ud
a e zo svojej Cirkvi urobil veobecnú sviatos spásy, nech sa bratia
snaia uvaova o viere Cirkvi, o jej poslaní v dnenom svete a o úlohe
frantikánskych laikov v Cirkvi; nech prijímajú výzvy a zodpovednos, ktorú im táto úvaha odhalí.
2. Eucharistia je centrom ivota Cirkvi. V nej nás Kristus spája
so sebou a nás navzájom ako jedno telo. Nech je teda Eucharistia
centrom ivota bratstva, nech sa jej bratia zúèastòujú tak èasto, ako
je to len moné, a nech aj pamätajú na úctu a lásku sv. Frantika, ktorý
v Eucharistii preíval vetky tajomstvá Kristovho ivota. Reg. 8
3. Nech sa bratia zúèastòujú na sviatostiach Cirkvi, nech dbajú
nielen na osobné posvätenie, ale nech týmto slúia aj rastu Cirkvi
a íreniu Boieho krá¾ovstva. Nech spolupracujú na ivom a vedomom slávení sviatostí vo vlastnej farnosti, najmä na slávení krstu,
birmovania, sviatosti manelstva a sviatosti pomazania chorých.
4. Bratia a sestry, rovnako ako bratstvá, nech sa pridàajú predpisov
Rituála, èo sa týka rozlièných foriem úèasti na liturgických modlitbách
Cirkvi a nech uprednostòujú slávenie Liturgie hodín (6).
5. Na kadom mieste a v kadom èase môu praví ctitelia Otca vzdáva
mu úctu a modli sa k nemu; no bratia a sestry nech sa snaia nájs si
èas aj na silencium a na chví¾ky uzobranosti, venované výluène modlitbe.
Èlánok 15
1. Svetskí frantikáni sa zaväzujú i pod¾a ducha blahoslavenstiev
a hlavne v duchu chudoby. Chudoba pod¾a evanjelia sa prejavuje
v dôvere k Otcovi, ona prináa vnútornú slobodu a uschopòuje
èloveka na spravodlivé rozdelenie bohatstva.
Reg. 11
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2. Svetskí frantikáni, ktorí sa prácou a materiálnymi statkami musia
stara o vlastnú rodinu a slúi spoloènosti, majú monos zvlátnym
spôsobom i pod¾a evanjeliovej chudoby. Pre jej chápanie a jej
uskutoèòovanie sa vak vyaduje silné osobné angaovanie
a podpora bratstva modlitbou a dialógom, komunitárnou revíziou
ivota, pozornosou na smernice Cirkvi a na potreby spoloènosti.
3. Svetskí frantikáni sa zaväzujú zredukova svoje osobné potreby,
aby sa mohli lepie podeli s duchovnými a materiálnymi statkami
s bratmi a sestrami, hlavne s tými najbiednejími. Nech ïakujú Bohu
za prijaté dobrá a nech ich uívajú ako dobrí správcovia a nie ako ich
majitelia. Nech sa rozhodne stavajú proti prílinému konzumizmu
a proti ideológiám a praktikám, ktoré dávajú prednos bohatstvu pred
humánnymi a náboenskými hodnotami a tými, ktoré dovo¾ujú
vykorisova èloveka.
4. Nech milujú a uskutoèòujú èistotu srdca, ktorá je zdrojom
skutoèného bratstva.
Èlánok 16
1. Mária, Jeiova matka, je vzorom poslunosti Slovu a vernosti
povolaniu. V nej, práve tak ako Frantiek, vidíme uskutoènené vetky
evanjeliové ènosti (7). Bratia a sestry nech pestujú vrúcnu lásku
k Najsvätejej Panne, nech ju napodobòujú, nech sa k nej modlia,
nech sú jej synovsky oddaní. Svoju oddanos nech dokazujú prejavmi pravej viery a formami odporúèanými Cirkvou.
Reg. 9
2. Mária je vzorom vernej a plodnej lásky pre celú cirkevnú komunitu.
Svetskí frantikáni a bratstvá nech sa usilujú i pod¾a skúseností
sv. Frantika, ktorému bola Panna sprievodkyòou v ivote a v jeho
práci; s òou, práve tak ako uèeníci na Turíce, nech bratia prijmú
Ducha, aby vytvárali komunitu lásky (8).
Poznámky
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Pozri Regula non Bullata (ïalej RnB) 22, 41: Fonti Franciscane (ïalej FF) 62; 2
Lf 51: FF 200.
Pozri DV 10.
Rb 10, 8: FF 104.
Ordo Poenitentiae. Praenotanda 22 ss.
Pozri 2 Lf 25 ss: FF 190 ss.
Rituál OFS, Dodatok 26, 27.
Pozdrav Blahoslavenej Panne Márii: FF 295, 260.
Pozri 2 Cel 198: FF 786.
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HLAVA II
TITUL 2
AKTÍVNA PRÍTOMNOS V CIRKVI A VO SVETE
Èlánok 17
1. Ako povolaní k spolupráci na budovaní Cirkvi ako sviatosti spásy
pre vetkých ¾udí a aj tým, e krstom a profesiou sa stali »svedkami
a nástrojom jej poslania«, svetskí frantikáni zvestujú Krista svojím
ivotom a ivým slovom.
Reg. 6
Ich prvoradým apotolátom je osobné svedectvo (1) v prostredí,
v ktorom ijú, ako aj ich sluba pre írenie Boieho krá¾ovstva uprostred
situácií tohto sveta..
2. V bratstve nech sa uskutoèòuje príprava bratov na írenie posolstva evanjelia »v bených podmienkach tohto sveta« (2) a na spoluprácu pri katechéze cirkevných komunít.
3. Tí, èo sú povolaní na úlohu katechétov a èo sú na èele cirkevných
komunít alebo aj inou slubou poverení, nech si osvoja lásku
sv. Frantika k Boiemu slovu, jeho vieru v tých, èo toto slovo hlásajú,
ako aj ve¾kú horlivos, s akou prijal od pápea poslanie hlása pokánie.
4. Úèas na slube posväcovania, ktorú Cirkev vykonáva prostredníctvom liturgie, ïalej modlitba, skutky pokánia a lásky - toto vetko
uskutoèòujú bratia predovetkým vo vlastnej rodine, potom v bratstve
a nakoniec aktívnou prítomnosou v miestnej cirkvi a v spoloènosti.
ZA SPRAVODLIVÚ A BRATSKÚ SPOLOÈNOS
Èlánok 18
1. Svetskí frantikáni, inpirovaní osobou a posolstvom Frantika
z Assisi, sú povolaní da vlastný príspevok civilizácii, aby sa v nej
dôstojnos ¾udskej osoby, zodpovednos a láska stali ivou skutoènosou. (3)
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2. Majú prehåbi skutoèné základy veobecného bratstva, vytvára
vade ducha láskavosti a atmosféru bratstva. Majú sa plne angaova
proti kadej forme vykorisovania, proti diskriminácii a rasovej odlúèenosti, proti akejko¾vek ¾ahostajnosti voèi iným.
Reg. 13
3. Majú spolupracova s hnutiami, ktoré íria bratstvo medzi národmi;
majú »vytvára vhodné podmienky ivota« pre vetkých a majú
pracova za slobodu kadého národa.
Reg. 13
4. Pod¾a príkladu sv. Frantika, patróna ekológov, aktívne podporujú
iniciatívy na ochranu stvorenia a spolupracujú na úsilí, ktoré vedie
k zabráneniu zneèistenia a pokodenia prírody a k vytváraniu takých
podmienok ivota a takého ivotného prostredia, ktoré by nebolo
pre èloveka hrozbou.
Èlánok 19
1. Svetskí frantikáni nech sú vdy kvasom v prostredí, v ktorom
ijú, a to svedectvom bratskej lásky a jasným kresanským postojom.
Reg. 14
2. V duchu minority nech prednostne nadväzujú vzahy ku chudobným a vydedeným, èi sú to u jednotlivci alebo skupiny ¾udí, poane
aj celý národ; nech spolupracujú na odstránení rasovej odlúèenosti
a proti tým formám chudoby, ktoré sú výsledkom neefektívnosti
a nespravodlivosti.
Èlánok 20
1. V povinnosti budova krá¾ovstvo Boie v èasnej realite a prostredí,
svetskí frantikáni svojím povolaním preívajú svoju príslunos
do Cirkvi a do spoloènosti ako neoddelite¾nú realitu.
Reg. 14
2. Ako prvý a základný príspevok pri budovaní spravodlivejieho
a bratskejieho sveta nech sa bratia venujú vlastným povinnostiam
ich pracovného zadelenia a patriènej profesionálnej príprave. V tom
istom duchu zodpovednosti a sluby nech preberajú sociálnu a obèiansku zodpovednos.
Èlánok 21
1. Pre sv. Frantika práca je dar a pracova je milos. Kadodenná
práca je nielen prostriedkom k ivobytiu, ale aj príleitosou k slube
Bohu a blínemu a cestou k rozvoju vlastnej osobnosti. V presvedèení,
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e práca je právo i povinnos a e kadá forma zamestnania si zasluhuje repekt, nech bratia a sestry pracujú na tom, aby vetci ¾udia
mali monos pracova a aby pracovný proces bol stále ¾udskejí.
Reg. 16
2. Rekreácia a zábava majú svoju vlastnú hodnotu a sú potrebné
pre rozvoj osobnosti. Svetskí frantikáni nech sa starajú o rovnováhu
medzi prácou a odpoèinkom a nech sa snaia uskutoèòova kvalifikované spôsoby vyuívania vo¾ného èasu (4).
Èlánok 22
1. Svetskí frantikáni »nech sú prítomní... na poli verejného ivota«;
nech spolupracujú, nako¾ko im je to moné, pri vydávaní zákonov
a spravodlivých nariadení.
Reg. 15
2. Keï ide o ¾udské práva a o spravodlivos, bratstvá musia vystúpi
s »odvánou iniciatívou«, v súlade s frantikánskym povolaním
a smernicami Cirkvi. Nech zaujmú jasný postoj, ak je èlovek postihnutý vo svojej dôstojnosti následkom akéhoko¾vek útlaku èi ¾ahostajnosti. Nech ponúknu svoju bratskú slubu obetiam nespravodlivosti.
3. Zrieknutie sa násilia, èo je charakteristikou iakov sv. Frantika,
neznamená zrieknutie sa aktivity; bratia vak nech dajú pozor na to,
aby ich intervencia bola vdy inpirovaná kresanskou láskou.
Èlánok 23
1. Mier je dielom spravodlivosti a plodom zmierenia i bratskej lásky
(5)
. Svetskí frantikáni sú povolaní k tomu, aby boli nosite¾mi pokoja
vo svojich rodinách a v spoloènosti: (Reg. 19)
- nech prináajú návrhy a nech íria mylienky a postoje za mier;
- nech rozvíjajú vlastnú iniciatívu a nech spolupracujú èi u
jednotlivo alebo ako bratstvo s iniciatívami pápea, jednotlivých
cirkví ako aj frantikánskej rodiny;
- nech spolupracujú s hnutiami a intitúciami, ktoré pracujú za
mier a repektujú pravé základy mieru.
2. Aj keï uznávajú právo na legitímnu osobnú alebo národnú obranu,
nech si cenia tých, ktorí v duchu vlastného svedomia odmietajú nosi zbrane.
3. Aby sa zabezpeèil pokoj v rodine, nech bratia a sestry zavèasu
urobia testament oh¾adne svojho majetku.
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V RODINE
Èlánok 24
1. Svetskí frantikáni nech povaujú vlastnú rodinu za prednostné
prostredie, v ktorom môu preíva svoj kresanský záväzok a frantikánske povolanie. Nech v nej dajú miesto modlitbe a Boiemu slovu,
kresanskej katechéze a nech sa zasadzujú za úctu kadého ivota
od jeho poèatia, v kadej situácii a do smrti.
(Reg. 17)
Manelia nech nachádzajú vo frantikánskej Regule úèinnú
pomoc na svojej kresanskej ivotnej púti a nech sú si vedomí toho,
e ich láska vo sviatosti manelstva má úèas na láske, ktorú Kristus
prechováva ku svojej Cirkvi. Láska manelov a potvrdenie hodnoty
vernosti sú hlbokým svedectvom pre vlastnú rodinu, pre Cirkev
a pre svet.
2. V bratských spoloèenstvách:
- témou dialógu a odovzdávania skúseností nech je rodinná a manelská duchovnos a kresanský postoj k rodinným problémom;
- nech sa podelia s dôleitými momentami rodinného ivota spolubratov a spolusestier a nech venujú patriènú pozornos tým, ktorí
ijú v akých situáciách a podmienkach - èi u slobodným alebo
ijúcim v manelstve, vdovám a vdovcom, osamoteným rodièom,
rozlúèeným a rozvedeným manelom;
- nech sa vytvárajú podmienky pre medzigeneraèný dialóg; (Reg. 19)
- nech sa umoòuje vytváranie manelských skupín a rodinných skupín.
3. Bratia nech podporujú úsilie Cirkvi a spoloènosti pri zdôrazòovaní hodnoty vernosti, repektovania ivota a pri h¾adaní odpovede
na sociálne problémy rodiny.
Èlánok 25
Presvedèení o nutnosti »vychováva deti tak, aby sa otvorili ich srdcia
komunite... a aby získali vedomie toho, e sú aktívnymi a ivými údmi
Boieho ¾udu« (6) a vzh¾adom na kúzlo, aké môe vyvola u nich
sv. Frantiek, nech sa podporuje utváranie detských skupín a to pomocou
pedagógov a organizácie vhodnej pre ich vek a nech takto zaèínajú
poznáva a milova frantikánsky ivot. Národné stanovy (t.j. tatút)
nech vypracujú vhodné smernice na organizovanie takýchto skupín,
ako aj pre ich vzahy k bratstvu a ku skupinám mladých frantikánov.
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Èlánok 26

POSLOVIA RADOSTI A NÁDEJE

1. Aj v bolesti Frantiek pocítil dôveru a rados tým, e staval:
- na skúsenosti Boieho otcovstva;
- na nezlomnej viere, e vstaneme zmàtvych s Kristom pre veèný ivot;
- na skúsenosti, e v nej sa môe stretnú a chváli Stvorite¾ a vo veobecnom bratstve so vetkými stvoreniami (7).
Preto v súlade s evanjeliom svetskí frantikáni prijímajú za svoju
nádej a rados zo ivota. Tým èelia mnohým úzkostiam a pesimizmu
a pripravujú lepiu budúcnos.
(Reg. 19)
2. V bratských spoloèenstvách nech bratia a sestry podporujú
vzájomné porozumenie a nech sa usilujú, aby prostredie stretnutí
bolo prívetivé a aby odzrkad¾ovalo rados. Nech sa navzájom
povzbudzujú k dobru.
Èlánok 27
1. Bratia a sestry, ako postupne starnú, nech sa nauèia prijíma
choroby a pribúdajúce akosti a nech svojmu ivotu dávajú hlbí
zmysel tým, e sa pomaly odpútavajú a cítia sa bliie k zas¾úbenej
zemi. V pevnej viere v spoloèenstvo svätých nech ijú spojení v
modlitbe s bratmi, èo u odpoèívajú v Kristu.
Reg. 19
2. Svetskí frantikáni nech sa usilujú vytvori vo svojom prostredí
a najmä v bratstvách klímu viery a nádeje, aby sa na »sestru smr«
pozerali ako na prechod k Otcovi a aby sa vetci mohli spokojne
na òu pripravi.
Poznámky
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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Pozri RnB 17: FF 46; Legenda Troch druhov 36: FF 1440; List vetkým veriacim
53: FF 200.
LG 35.
Pozri Gaudium et spes (ïalej GS) 31 ss.
Pozri GS 67; Encyklika »Laborem Exercens« 16 ss.
Pozri GS 78.
AA 30.
Pozri 2 Cel 125: FF 709 ss; Perudská legenda 43: FF 1591 ss; Ve¾ká legenda
9, 1: FF 1162 ss.

HLAVA III.
IVOT V BRATSTVE
TITUL 1
Èlánok 28

VEOBECNÉ SMERNICE

1. Bratstvo svetských frantikánov má svoj pôvod v inpirácii
Frantika z Assisi, ktorému Najvyí zjavil podstatu evanjeliového
ivota v bratskej komunite (1).
2. »Frantikánsky svetský rád sa èlení na bratstvá na rozlièných
úrovniach«, s cie¾om napomáha systematickým spôsobom jednotu
a vzájomnú spoluprácu medzi bratmi a ich aktívnu prítomnos èi u
v jednotlivých cirkvách alebo vo veobecnej Cirkvi. OFS bude okrem
toho dáva prednos angaovaniu sa bratských spoloèenstiev v slube
vo svete a zvlá v ivote spoloènosti.
Reg. 20
3. Bratia a sestry sa spájajú jednak v miestnych bratstvách,
utvorených pri jednotlivom kostole alebo pri reho¾nom dome, jednak
v osobných bratstvách, vytvorených z presne urèených dôvodov,
platne uznaných v zriaïovacom dekréte (2).
Èlánok 29
1. Miestne bratstvá sa zoskupujú do bratstiev na rozliènej úrovni:
regionálnej, národnej, medzinárodnej, pod¾a kritérií cirkevných,
teritoriálnych alebo inej povahy. Bratstvá sú pospájané a koordinované pod¾a pravidiel Reguly a týchto Kontitúcií. Vyaduje to
vzájomné spojenie medzi bratskými spoloèenstvami kvôli riadenej
spolupráci medzi nimi a kvôli jednote OFS.
2. Tieto bratstvá, ktoré jednotlivo dostávajú právnu subjektivitu
v Cirkvi, nech získajú, ak je to moné, aj obèiansku právnu
subjektivitu, aby takto ¾ahie mohli plni svoje poslanie. Národným
radám prislúcha dáva smernice oh¾adne motivácie a procedúr, ako
postupova.
Reg. 20
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3. Národné stanovy majú urèi kritériá organizácie Frantikánskeho
svetského rádu v patriènom národe. Aplikácia týchto kritérií sa
ponecháva na rozvány úsudok zodpovedných vedúcich dotyèných
bratstiev a národnej rady.
Èlánok 30
1. Bratia a sestry sú spolu zodpovední za ivot bratstva, ku ktorému
patria, ako aj za celý Frantikánsky svetský rád, ako za organickú
jednotu vetkých bratstiev roztrúsených po celom svete.
2. Cit spoluzodpovednosti jednotlivých èlenov vyaduje osobnú
prítomnos, svedectvo, modlitbu, aktívnu spoluprácu pod¾a monosti
jednotlivca ako aj prípadné záväzky na oivovanie bratstva.
3. V duchu rodiny kadý brat nech poskytne pokladnici bratstva
príspevok pod¾a vlastných moností, aby sa takto pozbierali finanèné
prostriedky potrebné pre ivot bratstva, pre bohosluby, apotolát
a charitatívnu èinnos. Podobne nech sa bratia a sestry postarajú
o financovanie a ïalie príspevky na podporu aktivít a èinnosti bratských spoloèenstiev vyej úrovne.
Reg. 25
Èlánok 31
1. Kadé bratské spoloèenstvo na ktoromko¾vek stupni má svoju
radu a ministra (alebo prezidenta), ktorí ju povzbudzujú a vedú.
Tieto úrady sa urèujú prostredníctvom volieb v súlade s Regulou,
týmito Kontitúciami a vlastnými stanovami. Len v mimoriadnych
prípadoch a v prvej fáze ich zriaïovania môu existova bratské
spoloèenstvá bez riadnej rady. Tento nedostatok na nevyhnutne
potrebný èas na seba preberá rada vyej úrovne, aby zabezpeèila
zaèiatok nového bratského spoloèenstva, formáciu jeho animátorov
a vykonanie volieb.
Reg. 21
2. Úrad ministra alebo poradcu je bratskou slubou, je záväzkom
toho, èi sa cíti schopným a zodpovedným pre takú úlohu voèi kadému
bratovi, sestre a bratstvu, aby sa kadý realizoval vo vlastnom povolaní
a kadé bratstvo nech je ozajstnou cirkevnou frantikánskou
komunitou, aktívne prítomnou v Cirkvi a spoloènosti.
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3. Zodpovední za OFS na kadej úrovni nech sú bratia s trvalým
s¾ubom, ktorí sú presvedèení o hodnote evanjeliového frantikánskeho ivota, ktorí majú iroký a ve¾korysý rozh¾ad o ivote Cirkvi
a spoloènosti, ktorí sú otvorení dialógu a sú schopní dáva a prijíma
pomoc a spoluprácu.
4. Tí, èo sú zodpovední, nech sa starajú o prípravu a o duchovné
oivenie schôdzí, èi u v bratstve alebo v radách. Nech vlievajú
ducha a ivot v bratstve a to prostredníctvom vlastného svedectva,
nech naznaèujú vhodné prostriedky, aby sa rozvíjal ivot bratstva
a apotolská èinnos vo svetle frantikánskych mylienok. Nech sa
postarajú, aby sa prijaté rozhodnutia realizovali a nech nabádajú
bratov ku spolupráci.
Èlánok 32
1. Ministri a èlenovia rady nech oivujú a nech uskutoèòujú ducha
a realitu spoloèenstva medzi bratmi, medzi rozliènými bratstvami
a medzi nimi a frantikánskou rodinou. Nech im nadovetko leí na
srdci mier a zhoda vo vnútri bratstva.
2. Vedúca úloha ministrov a radcov je doèasná. Bratia bez akýchko¾vek ambícií majú preukáza lásku k bratstvu duchom sluby
a ochotou práve tak prijíma poverenie ako ho aj zanecha. Reg. 21
Èlánok 33
1. Pri riadení a koordinácii bratských spoloèenstiev a rádu musíme
rozvíja osobnos a schopnosti jednotlivých bratov a sestier a jednotlivých bratských spoloèenstiev pri repektovaní rôznosti foriem
frantikánskeho ideálu a kultúrnej rôznosti.
2. Rady na vyej úrovni nech nerobia to, èo sa môe patriène
vybavi èi u v miestnom bratstve alebo v rade niej úrovne; nech
repektujú a podporujú ich ivotnos, aby mohli adekvátne plni
vlastné povinnosti. Miestne bratstvá a dotyèné rady nech sa usilujú
uvies do praxe rozhodnutia Medzinárodnej rady a ostatných rád
na vyej úrovni, aktualizova ich program, a ak je to potrebné,
prispôsobi ich svojim vlastným miestnym podmienkam.
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Èlánok 34
Kde to daná situácia a potreby èlenov vyadujú, vo vnútri bratstva
mono pod vedením jednej rady vytvori sekcie a skupiny, do ktorých
sa zdruia èlenovia príbuzných záujmov alebo tých istých pracovných odborov. Takéto skupiny si môu da pecifické pravidlá oh¾adne
ich stretnutí a aktivít, nech vak pri tom verne dbajú na poiadavky,
ktoré pre nich vyplývajú z príslunosti k nejakému bratstvu. Národné
stanovy nech urèia vhodné kritériá pre utváranie a èinnos sekcií
alebo skupín.
Èlánok 35
1. Svetskí kòazi, ktorí spoznajú, e Duch ich volá, aby mali úèas
na charizme sv. Frantika z Assisi vo svetskom bratstve, nech tomu
venujú zvlátnu pozornos, zodpovedne ich poslaniu v Boom ¾ude.
2. Frantikánski svetskí duchovní sa môu tie zdruova do osobného bratstva, aby prehåbili asketické a pastoraèné motívy, ktoré im
ponúka ivot a uèenie sv. Frantika i Regula svetských frantikánov,
aby lepie uskutoèòovali svoje poslanie v Cirkvi. Je ve¾mi vhodné,
aby tieto bratské spoloèenstvá mali vlastné stanovy, ktoré urèujú
ich zloenie, priebeh stretnutí a duchovnú formáciu. Tie majú zabezpeèi ivé a úèinné spoloèenstvo s celým rádom.
Èlánok 36
1. Bratia a sestry, ktorí sa zaväzujú súkromnými s¾ubmi i ducha
blahoslavenstiev a tak sa stávajú disponovanejími kontemplova
a slúi bratskému spoloèenstvu, môu by ve¾kou pomocou v
duchovnom a apotolskom rozvoji OFS.
2. Títo bratia a sestry sa môu zdruova do skupín, ktoré majú
svoje vlastné stanovy, schválené národnou radou. Ak sa tieto skupiny
rozíria za hranice tátu, tak ich stanovy musí schváli Predsedníctvo
medzinárodnej rady OFS.
3. Tieto stanovy musia by v súlade s týmito Kontitúciami.
Poznámky
(1)
(2)
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Pozri Kontitúcie 3, 3; Testament 14: FF 116.
Pozri kánon 518.

HLAVA III.
TITUL 2
VSTUP DO RÁDU A FORMÁCIA
Èlánok 37
1. Zaèlenenie do Rádu sa deje postupne: dobou iniciácie, dobou
formácie a s¾ubom Reguly.
Reg. 23
2. Hneï od vstupu do bratstva sa zaèína cesta formácie, èo sa potom
postupne rozvíja poèas celého ivota. Zodpovední za formáciu sú:
sám kandidát, celé bratské spoloèenstvo, rada s ministrom, magister
formácie a asistent. Pritom pamätajú na to, e základným èinite¾om
formácie je Duch Svätý a vdy sa snaia s ním spolupracova.
3. Bratia a sestry sú zodpovední za vlastnú formáciu, aby vdy
dokonalejie rozvíjali volanie, ktorého sa im dostáva od Pána. Bratstvo
je na to, aby podporovalo bratov na tejto ceste a to tak, e ich prijíma,
modlí sa za nich a dáva im príklad.
4. Je na národných a regionálnych radách spoloène vypracova
a prija prostriedky formácie vhodné pre miestne pomery, ktoré by
mali pomáha zodpovedným za formáciu v jednotlivých bratstvách.
Èlánok 38

Èas iniciácie

1. Obdobie iniciácie je prípravnou dobou na skutoèný a vlastný èas
formácie a je urèené na to, aby si kandidát overil povolanie,
aby sa navzájom zoznámil s bratstvom a to aby poznalo uchádzaèa.
Toto obdobie má zaruèi slobodu a vános vstupu do OFS. Reg. 23
2. Trvanie a priebeh obdobia iniciácie a spôsoby, pouité pre jej rozvoj,
sú urèené národnými stanovami.
3. Rade bratstva patrí úloha rozhodnú o prípadných výnimkách
z tohto obdobia a to s prihliadnutím na smernice národnej rady.
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PRIPUSTENIE DO RÁDU
Èlánok 39
1. iados o vstup do Rádu predloí kandidát formálne, pod¾a
monosti písomne, ministrovi miestneho alebo osobného bratstva.
Reg. 23
2. Podmienky pre prijatie sú: katolícka viera, ivot v spojení
s Cirkvou, dobré morálne správanie a jasné známky povolania.(1)
3. Rada bratského spoloèenstva spoloène rozhodne o iadosti,
dá formálnu odpoveï kandidátovi a oznámi to aj bratstvu.
4. Obrad prijatia sa má kona pod¾a Rituálu(2). Záznam o vstupe
sa registruje a uchováva v archíve bratstva.
Èlánok 40

DOBA FORMÁCIE

1. Doba poèiatoènej formácie (3), trvá aspoò jeden rok (4). Národný
tatút môe urèi dlhí èas. Cie¾om tohto obdobia je dozretie povolania,
skúsenos evanjeliového ivota v bratstve, lepie poznanie Rádu.
Táto formácia sa má preíva èastými tudijnými stretnutiami,
modlitbami, konkrétnymi slubami a apotolátom. Tieto stretnutia,
nako¾ko to je len moné a vhodné, majú sa spoloène kona s kandidátmi iných bratstiev.
Reg. 23
2. Kandidátov treba vies k èítaniu a meditovaniu Svätého písma,
k poznaniu osobnosti a spisov sv. Frantika a frantikánskej
duchovnosti, k túdiu Reguly a Kontitúcií. Treba ich vychováva
k láske k Cirkvi a jej uèite¾skému úradu. Laici nech sa cvièia preíva
svoj èasný záväzok vo svete evanjeliovým spôsobom.
3. Úèas na schôdzach miestneho bratstva je nepostrádate¾ným
predpokladom toho, aby boli vedení k spoloènej modlitbe a k ivotu
v bratstve.
4. Treba k tomu poui týl frantikánskej pedagogiky, ktorá má
zodpoveda mentalite prostredia.
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S¼UB ALEBO PRÍS¼UB IVOTA POD¼A EVANJELIA
Èlánok 41
1. Kandidát, ktorému prelo obdobie zaèiatoènej formácie, predloí
iados o vykonanie s¾ubu ministrovi miestneho bratstva. Rada
bratstva po vypoèutí magistra formácie ako aj asistenta, rozhodne
tajným hlasovaním o pripustení k s¾ubu, odpovie kandidátovi a oznámi
to bratstvu.
Reg. 23
2. Podmienky pre s¾ub èie prís¾ub ivota pod¾a evanjelia sú tieto:
- vek pod¾a urèenia národných stanov (t.j. tatútu);
- aktívna úèas aspoò jeden rok v období poèiatoènej formácie;
- súhlas rady miestneho bratstva.
3. Kde sa povauje za vhodné predåi obdobie formácie, nech je
predåené, nie vak viac ako rok okrem obdobia urèeného tatútom.
Èlánok 42
1. S¾ub je slávnostný cirkevný akt, ktorým kandidát, súc pamätlivý
volania, ktorého sa mu dostalo od Krista, obnovuje svoje krstné
s¾uby a verejne potvrdzuje svoj vlastný záväzok i vo svete pod¾a
evanjelia spôsobom pod¾a príkladu sv. Frantika a pod¾a Reguly
Frantikánskeho svetského rádu.
2. S¾ubom sa kandidát zaèleòuje do Rádu a to je samo sebou trvalý
záväzok. Trvalému s¾ubu môe z vecných a konkrétnych pedagogických dôvodov predchádza doèasný s¾ub, ktorý mono obnovova
vdy po roku. Celková doba doèasných s¾ubov nesmie prekroèi tri
Reg.23
roky.(5)
3. S¾ub prijíma minister miestneho bratstva alebo jeho delegát a to
menom Cirkvi a Rádu. Obrad sa vykoná pod¾a dispozícií Rituála (6).
4. S¾ub nezaväzuje iba profesov voèi bratstvu, ale práve takým
spôsobom zaväzuje aj bratstvo stara sa o ich dobrý ¾udský a náboenský ivot.
5. Akt s¾ubu sa zaregistruje a uchová v archíve bratstva.
Èlánok 43
Národné stanovy (t.j. tatút) urèujú:
- najnií vek pre s¾ub, ktorý nesmie by nií ako 18 dokonèených rokov;
- znak príslunosti k Rádu (»TAU« alebo iný frantikánsky symbol).
Reg.23.3
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TRVALÁ FORMÁCIA
Èlánok 44
1. Formácia bratov, ktorá sa zaèala v predchádzajúcich etapách,
pokraèuje neustále, permanentne. Ona je ako pomoc pri konverzii (7)
kadého jednotlivca i vetkých a pri plnení vlastného poslania v Cirkvi
a v spoloènosti.
2. Bratstvo má povinnos venova osobitnú pozornos formácii
novoprofesantov a èlenov s doèasným s¾ubom, aby im umonilo
dozretie ich povolania a zakorenenie ich vedomia spolupatriènosti.
3. Úèelom stálej formácie, aj prostredníctvom kurzov, stretnutí, výmeny skúseností, je pomôc vetkým bratom a sestrám poèúva Boie
slovo a rozjíma o òom, prechádzajúc od evanjelia k ivotu
a od ivota k evanjeliu
(Reg. 4);
- premý¾a o cirkevných a spoloèenských udalostiach vo svetle viery
a s pomocou dokumentov uèite¾ského úradu Cirkvi, aby zaujali
správne postoje;
- aktualizova a prehlbova si frantikánske povolanie túdiom
spisov sv. Frantika, sv. Kláry a frantikánskych autorov.
PODPORA POVOLANÍ
Èlánok 45
1. Podporovanie povolaní do Rádu je povinnosou vetkých bratov
a je to znakom vitality samého bratstva. Bratia, presvedèení o hodnote
frantikánskeho spôsobu ivota, prosia Boha, aby dal milos frantikánskeho povolania novým èlenom.
2. Hoci niè nemôe nahradi svedectvo kadého brata a bratstva,
predsa rady majú poui vhodné spôsoby, aby podporovali svetské
frantikánske povolania.
Poznámky
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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Pozri kánon 316.
Porov. Rituál OFS, èas I, 10 a nasl., hlava 1.
Tradiène zvaný »noviciát«.
Pozri Rituál OFS, Praenotanda è. 10 a nasl. a kap I.
Pozri Rituál OFS è. 18.
Pozri Rituál OFS, Praenotanda 13 a nasl. a èas prvá kap. II.
Pozri Kontitúcie èl. 8 a 1 Cel 103.

HLAVA III.
TITUL 3
BRATSTVO NA ROZLIÈNÝCH ÚROVNIACH
MIESTNE BRATSTVO
Èlánok 46
1. Kanonické ustanovenie miestneho bratstva vykoná kompetentný
vyí reho¾ný predstavený na poiadanie zainteresovaných bratov,
po predbenej konzultácii a v spolupráci s radou na vyej úrovni,
s ktorou bratstvo bude v styku pod¾a národných stanov. (Reg. 22)
Na kanonické zriadenie bratstva mimo frantikánskych domov
alebo kostolov prvého Rádu alebo Tretieho rádu reho¾ného (TOR)
je nutný písomný súhlas miestneho ordinára (1).
2. Na platné zriadenie jedného bratstva sa vyaduje aspoò 5 èlenov
s trvalým s¾ubom. Prijatie a s¾ub týchto prvých bratov zariadi rada
iného miestneho bratstva alebo rada na vyej úrovni, ktorá sa vhodným
spôsobom postará o ich formáciu. Záznam o prijatí a o s¾ube a dekrét
o zriadení sa uchová v archíve bratstva a kópia sa odole rade
na vyej úrovni.
3. Ak v niektorom národe nie sú ete zriadené bratstvá Frantikánskeho svetského rádu, vtedy prislúcha Predsedníctvu Medzinárodnej
rady OFS, aby sa o vetko postarala.
Èlánok 47
1. Kadé miestne bratstvo, ako základná bunka jediného OFS,
je zverené do pastoraènej starostlivosti frantikánskeho reho¾ného
rádu, ktorý bratstvo kanonicky zriadil.
Reg. 22
2. Miestne bratstvo môe prejs do pastoraènej starostlivosti iného
frantikánskeho reho¾ného rádu pod¾a spôsobu, urèeného národnými
stanovami (t.j. tatútom).
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Èlánok 48
1. Ak bratstvo skonèí èinnos, jeho majetok, kninicu a archív získa
bratstvo na bezprostredne vyej úrovni.
2. Ak by bratstvo znova oilo pod¾a kanonických predpisov, znovu
preberie eventuálny zostatok majetku ako aj vlastnú kninicu a archív.
RADA BRATSTVA

Èlánok 49
1. Rada miestneho bratstva sa skladá z týchto sluieb: minister,
viceminister, tajomník, pokladník a magister formácie. Pod¾a potrieb
toho-ktorého bratstva mono zriadi ïalie sluby. Èlenom rady
je pod¾a práva aj duchovný asistent bratstva. (2)
2. Bratské spoloèenstvo, zídené na zhromadení, èie na kapitule,
rozhoduje o veciach, ktoré sú predmetom záujmu pre ich ivot
a organizáciu. Kadé tri roky na volebnom zhromadení, èie
na volebnej kapitule, zvolí ministra a radu pod¾a noriem, uvedených
v týchto konitúciách a v národných stanovách.
Èlánok 50
1. Rada miestneho bratstva má za úlohu:
- podporova potrebné iniciatívy na podporu bratského ivota,
na vzrast ¾udskej, kresanskej i frantikánskej formácie svojich èlenov,
aby im to bolo posilou vo vydávaní svedectva pri plnení ich záväzkov
vo svete;
- robi konkrétne a odváne rozhodnutia, primerané danej situácii
v bratstve, pri výbere z mnohorakých moných aktivít na poli
apotolovania.
2. Okrem toho úlohy rady sú tieto:
a/ rozhodova o prijatí a pripustení nových bratov k s¾ubu (3);
b/ nadviaza bratský dialóg s èlenmi, ktorí sa dostali do zvlátnych
akostí a prija dôsledné opatrenia;
c/ prija iados o vystúpenie a rozhodnú o vylúèení èlena bratstva;
d/ rozhodnú o vytvorení sekcií a skupín v súlade s Kontitúciami
a tatútom;
e/ rozhodnú o pouití fondov, ktoré sú k dispozícii ako aj radi
sa vo veobecnosti o spôsobe vedenia financií a o ekonomických
záleitostiach bratstva;
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f/ zverova úlohy radcom a iným bratom profesom;
g/ iada od kompetentných predstavených prvého rádu a od TOR
vhodných a pripravených reho¾níkov za asistentov;
h/ splni aj ostatné povinnosti urèené Kontitúciami alebo potrebné
pre dosiahnutie vlastných cie¾ov.
Èlánok 51

ÚRADY V BRATSTVE

1. Hoci na rade ostáva zodpovednos za oivovanie a vedenie bratstva,
predsa je úlohou ministra, ktorý je prvý zodpovedný za bratstvo,
stara sa o to, aby sa uskutoèòovali smernice a rozhodnutia bratstva
a rady, ktorej podáva správu o svojej èinnosti.
2. Okrem toho minister má za úlohu:
a/ zvoláva, predseda a riadi schôdze bratstva a rady; zvola kadé
tri roky volebnú kapitulu bratstva, po vyiadaní si názoru rady
na okolnosti zvolania kapituly;
b/ pripravi roènú správu a odosla ju rade na vyej úrovni po
predbenom schválení rady bratstva;
c/ zastupova bratstvo vo vetkých vzahoch s cirkevnou a svetskou vrchnosou. Okrem toho, keï bratstvo získa právnu subjektivitu
zo strany svetskej vrchnosti, stáva sa minister, kde je to moné,
zákonným zástupcom bratského spoloèenstva;
d/ iada so súhlasom rady pastoraènú a bratskú návtevu aspoò
raz za tri roky;
e/ uvies do praxe uznesenia, ktoré Kontitúcie zverujú do jeho
kompetencie.
Èlánok 52
1. Viceminister má za úlohu:
a/ spolupracova s ministrom v bratskom duchu a pomáha mu
pri plnení jeho úloh;
b/ zastáva funkcie, ktoré mu zverí rada, zhromadenie èi kapitula;
c/ zastupova ministra v jeho kompetencii a zodpovednosti v prípade
jeho neprítomnosti alebo doèasnej neschopnosti;
d/ prebra funkciu ministra, keï je úrad uprázdnený (4).
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2. Tajomník má nasledovné povinnosti:
a/ spracova úradné dokumenty bratstva a rady a odosla ich
patrièným adresátom;
b/ stara sa o usporiadanie a údrbu archívu a registrov, zapisova dolé
spisy, profesie, úmrtia, vystúpenie z rádu a preloenie v rámci bratstva (5);
c/ postara sa o oznamovanie dôleitých faktov na rozlièné úrovne,
a ak je to vhodné, ich publikovanie cez masovokomunikaèné prostriedky.
3. Magister formácie má za úlohu:
a/ s pomocou ostatných èlenov rady koordinova formaèné aktivity
bratského spoloèenstva;
b/ vyuèova a vies uchádzaèov v období iniciácie, kandidátov
v období poèiatoènej formácie a novoprofesantov;
c/ informova radu bratstva o súcosti kandidáta pred s¾ubom,
èi je schopný zapoji sa do ivota pod¾a Reguly.
4. Pokladník alebo ekonóm má za úlohu:
a/ starostlivo opatrova prijaté príspevky, zaznaèova do patriènej
knihy jednotlivé príjmy s dátumom prijatia a menom toho, kto ich
dal alebo kto ich zozbieral;
b/ do toho istého registra zaznaèi výdavkové poloky, uvies
dátum a urèenie v súlade so smernicami rady bratstva;
c/ predloi úèty o svojom hospodárení zhromadeniu alebo rade
bratstva v zmysle národných stanov.
5. Ustanovenia, vzahujúce sa na kompetencie viceministra, tajomníka a pokladníka, platia s patriènými úpravami na vetkých úrovniach.
ÚÈAS NA IVOTE BRATSTVA

Èlánok 53
1. Bratstvo má poskytnú svojim èlenom príleitosti na stretávania
sa a na spoluprácu prostredníctvom schôdzok, ktoré sa majú kona
tak èasto, ako to len dovo¾ujú miestne podmienky a to s úèasou
vetkých.
Reg. 24
2. Bratstvo nech sa stretáva periodicky tie ako cirkevná komunita
na slávenie Eucharistie a to v prostredí, ktoré posilní bratské putá
a ete viac ozrejmí frantikánsku spolupatriènos. Kde nemono
uskutoèni zvlátnu celebráciu, nech sa zúèastòujú v èo najirej
cirkevnej komunite.
Reg. 6.8
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3. Aby èlenstvo v OFS malo zmysel, je nevyhnutné, aby bol
dotyèný platným èlenom miestneho bratského spoloèenstva a mal
úèas na jeho ivote. Pod¾a smerníc národných stanov nech sa
vyvinie vhodnS OFS Oaby sa udriavalo spojenie s bratstvom
aj u tých bratov, ktorí sa z ványch zdravotných, rodinných a pracov-
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DOÈASNÉ OPATRENIA

Èlánok 56
1. Bratia a sestry, ktorí sa nachádzajú v akostiach, môu
formálnym aktom poiada o doèasné vystúpenie z bratstva. Rada
zvái iados s láskou a rozvahou po bratskom rozhovore ministra
a duchovného asistenta s dotyènou osobou. Ak sa dôvody zdajú opodstatnené aj po tom, èo brat alebo sestra, ktorý má problém, dostal
èas na ich prehodnotenie, rada akceptuje iados.
Reg.23.4
2. Opakované a dlhotrvajúce neplnenie povinností vyplývajúcich
z èlenstva v bratstve, ako aj iné správanie, ktoré je v kontraste s Regulou,
treba prerokova v rade v dialógu s dotyèným bratom. Iba v prípade
tvrdoijnosti alebo recidívy môe rada rozhodnú tajným hlasovaním
o doèasnom vylúèení. Zainteresovanému to ohlási písomne.
3. Dobrovo¾né vystúpenie alebo doèasné vylúèenie musí by
zaznamenané v registri bratstva. Tým sa brat vyluèuje zo schôdzok
a z aktivity bratstva, nemá aktívne ani pasívne volebné právo, prièom
vak ostáva ete èlenom Rádu.
Èlánok 57
1. Svetský frantikán v prípade dobrovo¾ného vystúpenia alebo
v prípade vylúèenia môe iada o znovuprijatie tým, e podá
písomnú iados ministrovi.
2. Rada preskúma dôvody uvedené zainteresovaným a zvái,
èi predchádzajúce motívy, ktoré rozhodli o vystúpení alebo o doèasnom vylúèení, mono povaova za prekonané. V kladnom prípade
ho znova prijme a zaznaèí to do spisov bratstva.
DEFINITÍVNE OPATRENIA
Èlánok 58
1. Brat alebo sestra, ktorí majú v úmysle definitívne ukonèi svoje
èlenstvo v OFS, písomne oznámia svoj úmysel ministrovi bratského
spoloèenstva. Minister a asistent miestneho bratstva s láskou a múdrosou vedú s dotyèným dialóg a informujú o tom radu. Ak dotyèný
brat alebo sestra písomne potvrdí svoje rozhodnutie, rada to vezme
na vedomie a dá o tom písomné rozhodnutie dotyènému. Definitívne
vystúpenie sa zaznamená v archíve bratstva a oznámi sa rade
na vyej úrovni.
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2. Ak existujú závané, verejné, preukázate¾né a právne overené
dôvody, minister a asistent miestneho bratského spoloèenstva láskyplne a rozváne zaènú rozhovor s dotyèným a informujú o tom radu.
Bratovi (sestre) sa dá èas na rozmyslenie (na premý¾anie a rozliovanie)
a prípadne sa mu ponúkne aj kvalifikovaná pomoc zvonku. Ak èas
na rozmyslenie uplynie bez výsledku, rada bratského spoloèenstva
poiada radu vyej úrovne o prepustenie brata (sestry) z rádu.
Takúto iados je potrebné doloi vetkou dokumentáciou, ktorá
sa toho prípadu týka.
Rada vyej úrovne vydá prepúací dekrét potom, èo spoloène
preskúmala iados s príslunou dokumentáciou a zachovala predpisy
(kánonického) práva a Kontitúcií.
3. Brat, ktorý verejne odpadol od viery, opustil spoloèenstvo Cirkvi,
alebo mu bol uloený èi vyhlásený trest exkomunikácie, u tým
samým prestláva by èlenom rádu. To vak nezbavuje radu miestneho
bratského spoloèenstva povinnosti vstúpi do dialógu s dotyèným
a ponúknu mu bratskú pomoc. Rada vyej úrovne na iados rady
miestneho bratstva zhromadí dôkazy a úradne skontatuje dokonanie odchodu z rádu.
4. Dekrét o prepustení alebo o odchode z rádu, aby sa stal právoplatným, musí by potvrdený národnou radou, ktorá dostane vetku
dokumentáciu.
Èlánok 59
Ktoko¾vek sa cíti pokodený opatrením, prijatým voèi jeho osobe,
môe sa odvola do troch mesiacov k Rade vyej úrovne, ktorá
rozhodnutie prijala a potom ïalej k vyím intanciám a po Predsedníctvo medzinárodnej rady OFS a nakoniec aj ku Svätej Stolici (6).
Èlánok 60
To, èo sa hovorí v týchto Kontitúciách o miestnych bratstvách,
nako¾ko sa to dá poui, platí aj pre ostatné bratstvá.
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REGIONÁLNE BRATSTVÁ
Èlánok 61
1. Regionálne bratstvo je organická jednota vetkých miestnych
bratstiev, ktoré úèinkujú na jednom teritóriu alebo ktoré sa môu
zlúèi do prirodzenej jednoty èi u z dôvodov geografických alebo
aj z dôvodov spoloèných problémov a kvôli pastoraènej realite.
Regionálne bratstvo zabezpeèuje spojenie medzi miestnymi bratstvami a národným bratstvom, repektujúc jednotu OFS a za spolupráce
frantikánskych reho¾ných rádov, ktoré môu zabezpeèova duchovnú asistenciu v regióne.
2. Zriadenie regionálneho bratstva prináleí národnej rade pod¾a
Kontitúcií a národných stanov; o tom treba upovedomi reho¾ných
predstavených, ktorých bude treba poiada o duchovnú asistenciu.
3. Regionálne bratstvo:
- spravuje a vedie rada a minister;
- sa riadi národnými stanovami a vlastnými stanovami;
- má svoje sídlo.
Èlánok 62
Regionálna rada je zloená pod¾a národných stanov a pod¾a
vlastných stanov. V rámci regionálne rady môe by ustanovený
výkonný orgán s právomocami, ktoré vymedzujú stanovy.
Regionálna rada má tieto úlohy:
a/ pripravi slávenie volebnej kapituly;
b/ podporova, oivova a koordinova v rámci kraja ivot a aktivitu
Frantikánskeho svetského rádu a jeho zaradenie do miestnej cirkvi;
c/ vypracova pod¾a smerníc národnej rady a v spolupráci s òou
program práce OFS v kraji a postara sa o jeho rozírenie v miestnych bratstvách;
d/ rozposla do miestnych bratstiev smernice národných rád
a miestnej Cirkvi;
e/ stara sa o formáciu animátorov;
f/ ponúknu miestnym bratstvám podpornú èinnos pre ich výchovné a pracovné potreby;
g/ prerokúva a schva¾ova roènú správu pre národnú radu;
h/ rozhodnú o bratskej návteve miestnych bratstiev, èo aj ju
neiadali, keï to okolnosti vyadujú;
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i/ rozhodnú vo veci urèenia fondov, ktoré sú k dispozícii, a vo
veobecnosti o finanènom vedení, ako aj o ekonomických záleitostiach regionálneho bratstva;
j/ pred koncom svojho funkèného obdobia poiada odborníka,
ktorý nie je èlenom rady, alebo skupinu kontrolórov úètov v bratskom
spoloèenstve, o preverenie stavu financií a trvalého majetku regionálneho bratstva;
k/ splni ostatné povinnosti vyznaèené v Kontitúciách, alebo aj
tie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vlastných cie¾ov.
Èlánok 63
1. Pri zachovaní zodpovednosti regionálnej rady oh¾adne oivenia
a riadenia regionálneho bratstva, je na ministrovi, keïe ako prvý nesie
zodpovednos, stara sa, aby sa uvádzali do praxe smernice a rozhodnutia rady, ktorú má informova o svojom konaní.
2. Regionálny minister okrem toho má za úlohu:
a/ zvoláva a predseda schôdzi regionálnej rady; zvola kadé
tri roky volebnú regionálnu kapitulu po vyiadaní si názoru rady na
okolnosti zvolania kapituly;
b/ predseda vo¾bám miestnych bratstiev a potvrdzova ich osobne
alebo prostredníctvom delegáta, ktorý má by èlenom regionálnej
rady a ktorý nie je duchovným asistentom;
c/ vykona bratskú návtevu miestnych bratstiev osobne alebo
prostredníctvom delegáta, ktorý je èlenom rady;
d/ zúèastòova sa na stretnutiach, zvolaných národnou radou;
e/ zastupova bratstvo pred civilnými orgánmi, keï ono získa právnu subjektivitu;
f/ pripravi výroènú správu pre národnú radu;
g/ iada aspoò raz za tri roky so súhlasom rady pastoraènú
návtevu a bratskú návtevu.
Èlánok 64
Regionálna kapitula je reprezentatívny orgán vetkých bratstiev,
ktoré existujú v rámci jedného regionálneho bratského spoloèenstva
a má volebné a rozhodovacie právo. Národné stanovy nech stanovia
formality pre jeho zvolávanie, zloenie, kompetencie a frekvenciu
schôdzok.
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NÁRODNÉ BRATSTVO
Èlánok 65
1. Národné bratstvo je organickou jednotou miestnych bratstiev,
ktoré existujú na území jedného alebo viacerých tátov a sú pospájané
a koordinované prostredníctvom regionálnych bratstiev, ak tam existujú.
2. Je úlohou Predsedníctva medzinárodnej rady zriaïova nové
národné bratské spoloèenstvá, a to na základe iadosti a po rozhovore
so zainteresovanými bratstvami. O tom treba informova kompetentných reho¾ných predstavených, ktorí poskytnú duchovnú asistenciu.
3. Národné bratstvo:
- spravuje a vedie ho rada a minister;
- riadi sa vlastnými národnými stanovami;
- má svoje vlastné sídlo.
Èlánok 66
1. Národná rada je zloená pod¾a ustanovení národných stanov.
V rámci národnej rady môe by ustanovený výkonný orgán s právomocami, ktoré vymedzujú stanovy.
2. Národná rada má za úlohu:
a/ pripravi slávenie národnej volebnej kapituly pod¾a vlastného tatútu;
b/ íri a podporova na celom území svojho národného bratského
spoloèenstva vedomosti o spiritualite svetských frantikánov;
c/ rozhodnú o programe roèných podujatí národného charakteru;
d/ vyh¾adáva, upozoròova, uverejòova a rozirova prostriedky
potrebné na formáciu svetských frantikánov;
e/ oivova a koordinova èinnos regionálnych rád;
f/ udriava spojenie s predsedníctvom Medzinárodnej rady OFS;
g/ zabezpeèi zastúpenie národného bratského spoloèenstva v Medzinárodnej rade a bra na seba výdavky, spojené s jeho èinnosou;
h/ prerokúva a schváli roènú správu pre predsedníctvo CIOFS;
i/ postara sa o prítomnos OFS v cirkevných organizmoch
na národnej úrovni;
j/ rozhodova o bratskej návteve v radách regionálnych a miestnych
bratstiev, hoci si takúto návtevu neiadali, keï to okolnosti vyadujú;
k/ rozhodnú vo veci urèenia fondov, ktoré sú k dispozícii
a vo veobecnosti o ekonomických záleitostiach bratstva;
l/ pred koncom svojho volebného obdobia poiada odborníka, ktorý
nie je èlenom rady, alebo skupinu kontrolórov úètov v bratskom
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spoloèenstve, o preverenie stavu financií a trvalého majetku národného bratského spoloèenstva;
m/ splni aj iné povinnosti, ktoré sú urèené Kontitúciami alebo sú
potrebné na dosiahnutie vlastných cie¾ov.
Èlánok 67
1. Pri zachovaní spoluzodpovednosti rady na oivovaní a vedení
národného bratstva, je na ministrovi, keïe je prvý zodpovedný,
stara sa, aby sa uvádzali do praxe smernice a rozhodnutia rady,
ktorú má informova o svojom konaní.
2. Okrem toho má národný minister za úlohu:
a/ zvoláva a predseda schôdzam národnej rady; zvola kadé tri
roky národnú volebnú kapitulu pod¾a národných stanov po vyiadaní
si názoru rady na okolnosti zvolania kapituly;
b/ riadi a koordinova s národnými zodpovednými èinite¾mi ich
operatívnu èinnos na národnej úrovni;
c/ podáva správu rade a národnej kapitule o ivote a aktivite
Rádu vo vlastnej krajine;
d/ zastupova národné bratstvo pred cirkevnou i svetskou vrchnosou;
Ak má národné bratstvo charakter právnickej osoby, patrí mu zastupova ho pred úradmi;
e/ predseda regionálnym vo¾bám a potvrdzova ich osobne alebo
prostredníctvom delegáta, ktorý má by èlenom rady a ktorý nie je
duchovným asistentom;
f/ vykona bratské návtevy regionálnych rád osobne alebo prostredníctvom delegáta, ktorý je èlenom národnej rady;
g/ vyiada so súhlasom rady pastoraènú a bratskú návtevu aspoò
raz za es rokov.
Èlánok 68
1. Národná kapitula je reprezentatívnym orgánom bratských spoloèenstiev, ktoré existujú v rámci jedného národného bratského spoloèenstva, a má legislatívno-poradnú a volebnú právomoc. Môe prija
legislatívne rozhodnutie, vydáva normy v súlade s Regulou a Kontitúciami, platné v jej teritóriu. Národné stanovy urèujú zloenie,
periodicitu, kompetencie a spôsob zvolania národnej kapituly.
2. Národné stanovy môu zvái aj iné formy schôdzok a zhromadení na podporu ivota a apotolátu na národnej úrovni.
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MEDZINÁRODNÉ BRATSTVO
Èlánok 69
1. Medzinárodné bratstvo je organickou jednotou vetkých frantikánskych katolíckych bratstiev celého sveta. Je identické s Frantikánskym svetským rádom. Má vlastnú právnu subjektivitu v Cirkvi.
Organizuje sa a vyvíja èinnos v súlade s Kontitúciami a vlastným
tatútom.
2. Medzinárodné bratstvo spravuje a vedie Medzinárodná rada
OFS (CIOFS), ktorá má sídlo v Ríme, prostredníctvom svojho Predsedníctva a generálneho ministra èie medzinárodného prezidenta.
Èlánok 70
1. Medzinárodná rada sa skladá z nasledujúcich èlenov, zvolených
pod¾a normy Kontitúcií a vlastného tatútu:
- bratia so s¾ubom vo Frantikánskom svetskom ráde;
- zástupcovia frantikánskej mládee;
Okrem toho do Medzinárodnej rady patria aj tyria generálni asistenti.
2. V rámci Medzinárodnej rady je ustanovené Predsedníctvo medzinárodnej rady OFS, ktoré je jej integrálnou súèasou.
3. Medzinárodná rada sa schádza pri generálnej kapitule a je
najvyím riadiacim orgánom OFS s legislatívnou a volebnou právomocou a s právom rozhodnú. V súlade s Regulou a Kontitúciami
môe robi legislatívne opatrenia.
4. Medzinárodná rada sa schádza kadých es rokov na generálnej
volebnej kapitule a najmenej raz medzi dvoma volebnými generálnymi
kapitulami pod¾a predpisov Kontitúcií a medzinárodných stanov.
Èlánok 71
1. Ciele a úlohy Medzinárodnej rady OFS sú:
a/ povzbudzova a podporova ivot pod¾a evanjelia v duchu
sv. Frantika z Assisi vo svetských podmienkach veriacich, ijúcich
na celom svete;
b/ posilòova zmysel pre jednotu OFS s úctou k rôznosti osôb a skupín
a tie posilòova zväzok spoloèenstva, spolupráce a spolupreívania
medzi národnými bratskými spoloèenstvami;
c/ zosúladi pod¾a pôvodnej idey Rádu zdravé tradície s terajím
stavom na poli teologickom, pastoraènom a legislatívnom so zameraním na zvlátnu frantikánsku formáciu pod¾a evanjelia;
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d/ prispieva v súlade s tradíciou Rádu k íreniu mylienok a iniciatív,
ktoré podporujú a znásobujú uitoènos svetských frantikánov v ivote
Cirkvi a spoloènosti;
e/ urèova orientácie a stanovi priority pre èinnos predsedníctva;
f/ prakticky vysvet¾ova Kontitúcie, ako je uvedené v èlánku 5, 2.
2. Medzinárodné stanovy bliie urèujú zloenie medzinárodnej
rady a spôsob zvolávania jej stretnutí.
Èlánok 72
1. Predsedníctvo medzinárodnej rady OFS tvoria:
- generálny minister;
- viceminister;
- èlenova predsedníctva;
- jeden èlen frantikánskej mládee;
- generálni asistenti Frantikánskeho svetského rádu.
2. Èlenovia predsedníctva sú volení pod¾a predpisov medzinárodných stanov, ktoré urèujú ich poèet a oblasti, ktoré reprezentujú.
Èlánok 73
Povinnosti a úlohy Predsedníctva medzinárodnej rady OFS sú:
a/ aplikova rozhodnutia a priority generálnej kapituly;
b/ koordinova, spravova a vies Frantikánsky svetský rád na
medzinárodnej úrovni kvôli uvedeniu do praxe vzájomnej závislosti
a vzájomnosti OFS na rôznych úrovniach bratského spoloèenstva;
c/ v duchu sluby pod¾a okolností zasahova a poskytova bratskú
pomoc pri vyjasòovaní a rieení akých a naliehavých problémov
OFS, prièom je vdy treba informova príslunú národnú radu
a nasledujúcu generálnu kapitulu;
d/ na svetovej úrovni posilòova vzájomné vzahy spolupráce
medzi OFS a ostatnými èlenmi frantikánskej rodiny;
e/ pod¾a smerníc medzinárodných stanov organizova stretnutia
a zjazdy a tak podporova ivot a apotolát OFS na medzinárodnej úrovni;
f/ spolupracova s organizáciami a zdrueniami, ktoré podporujú
tie isté hodnoty;
g/ splni aj ostatné povinnosti, ktoré sú naznaèené v Kontitúciách
alebo sú potrebné na dosiahnutie vlastných cie¾ov.
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Èlánok 74
1. Pri zachovaní zodpovednosti predsedníctva CIOFS je na generálnom ministrovi, ktorý nesie hlavnú zodpovednos, staros, aby
sa do praxe uvádzali rozhodnutia a zámery generálnej kapituly
a Predsedníctva, ktoré má informova o svojom konaní.
2. Generálny minister okrem toho má za úlohu:
a/ zvoláva a predseda schôdzkam predsedníctva pod¾a vlastného
tatútu;
b/ so súhlasom predsedníctva zvola a predseda zhromadeniu
generálnej kapituly;
c/ by vidite¾ným a skutoèným znamením spoloèného vzájomného
vzahu medzi Frantikánskym svetským rádom a generálnymi ministrami prvého frantikánskeho rádu a TOR, u ktorých zastupuje
Frantikánsky svetský rád, a stara sa o spojenie s konferenciou
generálnych asistentov;
d/ zastupova Frantikánsky svetský rád na svetovej úrovni pred
cirkevnou i obèianskou vrchnosou. Ak má medzinárodné bratské
spoloèenstvo obèiansku právnu subjektivitu, vystupuje minister ako
jej tatutárny zástupca;
e/ vykona bratskú návtevu národných rád osobne alebo prostredníctvom delegáta;
f/ predseda a potvrdzova vo¾by národných rád osobne alebo
prostredníctvom delegáta;
g/ so súhlasom predsedníctva iada pastoraènú návtevu od konferencie generálnych ministrov prvého rádu a TOR;
h/ zasahova v súrnych prípadoch, informujúc o tom predsedníctvo;
i/ podpisova úradné dokumenty medzinárodného bratského spoloèenstva;
j/ so súhlasom predsedníctva a spolu s ïalím èlenom predsedníctva, ktorý je na to urèený, vykonáva vlastnícke práva, ktoré patria
medzinárodnému bratskému spoloèenstvu;
k/ pred kadou generálnou kapitulou poveri kvalifikovaného
úètovníka, ktorý sa nepodie¾a na ekonomickom a finanènom riadení
predsedníctva, aby preveril stav financií a trvalého majetku medzinárodného bratského spoloèenstva.
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Èlánok 75
pecifické úlohy medzinárodných èlenov rady sú urèené medzinárodnými stanovami.

Poznámky
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Pozri kánon 312.
Pozri Kontitúcie èl. 90, 2.
Pozri Kontitúcie èl. 39, 3 a 41, 1.
Pozri Kontitúcie èl. 81, 1.
Kadé miestne bratstvo nech má aspoò register zapísaných (pripustenie, s¾uby,
premiestnenie, úmrtie a akéko¾vek dôleité zápisy, týkajúce sa jednotlivých
èlenov), ïalej register zápisníc rady a administratívny register.
Pozri kánon 1732-1739. Kompetentnou autoritou v týchto prípadoch je
Kongregácia pre intitúty zasväteného ivota a spoloèenstvá apotolského
ivota.
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HLAVA III.
TITUL 4.
VO¼BY DO ÚRADOV A ICH SKONÈENIE
VO¼BY
Èlánok 76
1. Vo¾by na rozliènej úrovni sa konajú pod¾a cirkevného práva (1) a
Kontitúcií.
Pozvanie sa má doruèi aspoò mesiac vopred s udaním miesta,
dòa a hodiny volieb.
2. Volebnému zhromadeniu èie kapitule bude predseda minister
rady bezprostredne vyej úrovne alebo delegát, ktorý potvrdí vo¾by.
Minister alebo delegát nemôe predseda vo¾bám vo svojom
miestnom bratstve, ani vo¾bám rady vyej úrovne, ktorej je èlenom.
Nech je prítomný aj duchovný asistent bezprostredne vyieho
bratstva alebo jeho delegát ako svedok spoloèenstva s prvým rádom
a s TOR. Jeden zástupca konferencie generálnych ministrov prvého
rádu a TOR predsedá a potvrdzuje vo¾by predsedníctva CIOFS.
3. Predseda kapituly a asistent vyej úrovne nemajú právo hlasu.
4. Predseda kapituly urèí z èlenov kapituly jedného tajomníka
a dvoch skrutátorov.
Èlánok 77
1. V miestnom bratstve majú volebné aktívne, teda právo voli
a pasívne volebne právo, teda môu by zvolený, vetci èlenovia
bratského spoloèenstva s trvalým s¾ubom. Iba aktívne právo majú
èlenovia s doèasným s¾ubom.
2. Na ostatných úrovniach majú aktívne právo: èlenovia odchádzajúcej rady, ktorí sú svetskými frantikánmi, predstavitelia na bezprostredne niej úrovni a zástupcovia frantikánskej mládee,
ak majú u s¾ub. Osobitné stanovy majú urèi konkrétnejie normy
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v súlade s predchádzajúcou normou, aby sa zaistila èo najiria volebná
báza. Pasívne právo majú svetskí frantikáni s trvalým s¾ubom z
patriènej oblasti.
3. Národné ako i medzinárodné tanovy môu stanovi objektívne
podmienky oh¾adne toho, kto môe by zvolený do rozlièných úradov.
4. Pre právoplatné slávenie zvolenej kapituly sa vyaduje prítomnos
viac ako polovièného poètu tých, ktoré majú právo hlasova.
Pre miestnu úroveò môu národné stanovy urèi odlinú normu.
Èlánok 78
1. Pre vo¾bu ministra sa vyaduje absolútna väèina hlasov prítomných.
Hlasuje sa tajne. Po dvoch neúspených skrutíniách sa hlasuje medzi
dvomi kandidátmi, ktorí dostali najvyí poèet hlasov, alebo, ak ich
je viac ako dvaja, rozhoduje sa medzi najstarími kandidátmi so
s¾ubmi; po treom skrutíniu, ak ostane rovnos hlasov, zvolený je
ten, ktorý je starí s¾ubom.
2. Pre vo¾bu viceministra sa postupuje rovnakým spôsobom.
3. Pre vo¾bu radcov po prvom skrutíniu bez absolútnej väèiny
staèí v druhom skrutíniu relatívna väèina hlasov prítomných. Hlasuje
sa tajne. Zvlátne stanovy môu iada iriu väèinu.
4. Tajomník oznámi výsledky volieb; predseda, ak vetko riadne
postupovalo a zvolení prijali vo¾bu, potvrdí vo¾by pod¾a Rituála (2).
Èlánok 79
1. Minister a jeho zástupca môu by zvolení na dve po sebe nasledujúce trojroèia. Pre tretie a posledné obdobie na úrad ministra alebo
jeho zástupcu je potrebná 2/3 väèina hlasov prítomných, a tá musí
by u v prvom skrutíniu.
2. Odchádzajúci minister nemôe by zvolený za zástupcu ministra.
3. Èlenovia rady môu by zvolení na viac po sebe nasledujúcich
trojroèí. Od tretieho trojroèného obdobia treba 2/3 väèinu hlasov
prítomných, ktorá musí by dosiahnutá v prvom skrutíniu.
4. Generálny minister, jeho zástupca a èlenovia predsedníctva môu
by zvolení len na dve po sebe idúce esroèia.
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5. Rada vyej úrovne má právo-povinnos zrui platnos volieb
a vypísa nové vo vetkých prípadoch, ak sa nedodrali predchádzajúce normy.
Èlánok 80
Zvlátne stanovy môu dáva iné úpravy týkajúce sa volieb,
ak ovem nie sú v protiklade s Kontitúciami.
Èlánok 81

UPRÁZDNENÉ ÚRADY

1. Ak sluba ministra ostane uprázdnená pre smr, zrieknutie sa
alebo pre inú prekáku trvalého charakteru, slubu prevezme viceminister a do skonèenia mandátu, pre ktorý bol minister pôvodne
zvolený
2. Ak sa uprázdni sluba viceministra, zvolí rada bratského spoloèenstva jedného z èlenov rady na túto slubu. Vo¾ba je platná
do volebnej kapituly.
3. Ak sa uprázdni sluba èlena rady, rada postupuje pri jeho
nahradení v súlade s vlastnými stanovami, a to s platnosou
do volebnej kapituly.
Èlánok 82

NEZLUÈITE¼NÉ ÚRADY

Nezluèite¾né sú:
a/ úrad ministra na dvoch rozlièných úrovniach;
b/ úrady ministra, viceministra, sekretára a pokladníka na tej istej
úrovni.
Èlánok 83

ZRIEKNUTIE SA ÚRADU

1. Zrieknutie sa na kapitule úradu ministra na akejko¾vek úrovni
má by prijaté tou samou kapitulou.
Zrieknutie sa funkcie ministra mimo kapituly musí by predloené
rade. Jeho prijatie musí by potvrdené ministrom rady vyej úrovne,
u generálneho ministra konferenciou generálnych ministrov prvého
rádu a TOR.
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2. Zrieknutie sa iných úradov sa má predloi ministrovi a jeho
rade, ktorá je kompetentná zrieknutie prija.
Èlánok 84

ODVOLANIE

1. V prípade, ze minister nespåòa svoje povinnosti, prísluná rada
prejaví svoju starostlivos bratským dialógom s ním. Ak nedosiahne
kladný výsledok, rada informuje radu vyej úrovne. Rada vyej
úrovne má právomoc vyetri situáciu a ak je to potrebné, tajným
hlasovaním rozhodne o odvolaní ministra..
2. Z váneho, verejného a overeného dôvodu môe rada vyej
úrovne, po bratskom rozhovore s dotyèným, tajným hlasovaním
rozhodnú o zosadení ministra na niej úrovni.
3. Odvolanie ostatných sluieb rady, ak je na to vána príèina,
vykonáva rada, do ktorej tieto sluby patria. Treba na to súhlas tejto
rady, vyjadrený tajným hlasovaním, ak u prebehol bratský rozhovor
s dotyèným.
4. Proti zbaveniu sluby mono do 30 dní poda odvolanie k rade
bezprostredne vyej, ako bola tá, ktorá uloila sankciu. (3)
5. Odvolanie generálneho ministra patrí do kompetencie konferencie generálnych ministrov prvého rádu a TOR.
6. V prípade, e minister alebo rada si ványm spôsobom neplní
svoje povinnosti, alebo mu (jej) v tom bráni zákonná prekáka, rada
vyej úrovne vykoná bratskú vizitáciu v dotyènej rade a prípadne
nariadi pastoraènú vizitáciu. S láskou a rozvahou zhodnotí zistenú
situáciu a rozhodne o najadekvátnejích opatreniach, vèítane o prípadnom odvolaní rady alebo dotyèných zodpovedných osôb.

Poznámky
(1)
(2)
(3)

Pozri kánon 164 a nasl.
Pozri Rituál OFS èas II. hl. II.
Pozri CIC 1736, 2.
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HLAVA III.
TITUL 5.
DUCHOVNÁ A PASTORAÈNÁ ASISTENCIA OFS
Èlánok 85
1. Ako integrálna èas frantikánskej rodiny a povolaný i Frantikovu charizmu vo svetských podmienkach OFS má osobitne úzky
vzah s prvým rádom a s TOR (1).
2. Duchovná a pastoraèná starostlivos pre Frantikánsky svetský
rád, Cirkvou zverená prvému rádu a TOR, je predovetkým povinnosou ich generálnych ministrov a provinciálov. Im patrí »altius
moderamen«, o ktorom sa hovorí v kánone 303. »Altius moderamen«
smeruje k tomu, aby sa zaruèila vernos OFS frantikánskej charizme,
vernos spoloèenstvu s Cirkvou a jednota frantikánskej rodiny,
hodnoty, ktoré predstavujú pre svetských frantikánov ivotný záväzok.
Èlánok 86
1. Generálni ministri a provinciáli vykonávajú svoj úrad voèi Frantikánskemu svetskému rádu:
- zriaïovaním miestnych bratstiev;
- pastoraènou vizitáciou;
- duchovnou asistenciou v bratstvách na rozliènej úrovni.
Túto úlohu môu vykonáva osobne alebo prostredníctvom delegáta.
2. Táto sluba reho¾ných ministrov dopåòa, ale nenahradzuje
slubu svetských rád a ministrov, ktorým je zverená úloha vies,
koordinova a oivova bratstvá na rozlièných úrovniach.
Èlánok 87
1. Pre vetko, èo sa týka Frantikánskeho svetského rádu ako
celku, »altius moderamen« majú generálni ministri vykonáva
kolegiálne.
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2. Konferencii generálnych ministrov prvého rádu a TOR patrí
predovetkým:
- stara sa o styky so Svätou stolicou, èo sa týka schva¾ovania
dokumentov legislatívnych alebo liturgických, èo patrí do kompetencie Svätej stolice;
- vizitova predsedníctvo CIOFS
- potvrdzova vo¾bu predsedníctva CIOFS;
3. Kadý generálny minister sa v rámci svojho rádu stará o záujem
reho¾níkov a ich prípravu na slubu pre OFS, pod¾a kontitúcií
prísluného rádu a Kontitúcií OFS.
Èlánok 88
1. Provinciáli a ostatní vyí predstavení v rámci vlastnej jurisdikcie zaisujú duchovnú asistenciu miestnym bratským spoloèenstvám,
ktoré sú zverené ich jurisdikcii. Starajú sa o záujem svojich
reho¾níkov o OFS a zabezpeèujú, aby na slubu duchovnej asistencie
boli urèené vhodne pripravené osoby.
2. Zvlátnou úlohou vyích predstavených v rámci ich vlastnej
jurisdikcie je:
a/ kánonicky zriaïova nové miestne bratské spoloèenstvá a zabezpeèova ich duchovnú asistenciu;
b/ duchovne oivova a navtevova miestne bratské spoloèenstvá,
pre ktoré je urèený asistent, podliehajúci pod jeho jurisdikciu;
c/ pravidelne sa informova o duchovnej asistencii v OFS.
3. Vyí predstavení zodpovedajú za duchovnú asistenciu miestnych bratských spoloèenstiev, ktoré kánonicky zriadili.
4. V prípade, e dvaja alebo viacerí vyí predstavení vykonávajú
jurisdikciu na tom istom území, nech vhodným spôsobom spolupracujú na zabezpeèení duchovnej asistencie miestnych bratských spoloèenstiev, aby z vyie uvedeného dôvodu nezostali bez asistencie.
5. Vyí predstavení s jurisdikciou na tom istom území nech vhodne
spolupracujú a svoju slubu voèi oblastným a národným bratským
spoloèenstvám OFS nech vykonávajú kolegiálne.
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Èlánok 89
1. Na základe ivej reciprocity medzi reho¾níkmi a svetskými èlenmi
frantikánskej rodiny a pre zodpovednos vyích predstavených voèi
bratstvám OFS na vetkých úrovniach má by zaistená duchovná
asistencia ako základný zjednocujúci prvok.
2. Duchovný asistent je osoba urèená vyím predstaveným, ktorý
je kompetentný menova asistenta pre dotyèné bratstvo OFS.
3. Aby bol svedkom frantikánskej spirituality a bratskej lásky
reho¾níkov k svetským frantikánom a putom spolupatriènosti medzi
svojím rádom a OFS, nech je duchovný asistent frantikánskym
reho¾níkom, patriaci k prvému rádu alebo TOR.
4. Ak nie je moné da bratskému spoloèenstvu takého duchovného
asistenta, môe kompetentný vyí predstavený zveri úlohu duchovnej asistencie:
a/ reho¾níkom alebo reho¾níèkam, patriacim k iným frantikánskym intitútom;
b/ diecéznym duchovným alebo iným osobám, patriacim do OFS
a osobitne pripraveným na túto slubu;
c/ iným diecéznym duchovným alebo nefrantikánskym reho¾níkom.
5. Predchádzajúci súhlas predstaveného alebo miestneho ordinára,
akoko¾vek je potrebný, neodníma zodpovednos frantikánskeho
vyieho predstaveného za kvalitu pastoraènej sluby a duchovnej
asistencie.
Èlánok 90
1. Hlavnou úlohou asistenta je odovzdáva frantikánsku spiritualitu
a spolupracova na poèiatoènej i trvalej formácii bratov a sestier.
2. Duchovný asistent je z moci práva èlenom rady bratského spoloèenstva, v ktorom vykonáva svoju slubu. Spolupracuje s bratstvom
vo vetkých jeho èinnostiach a má takisto hlasovacie práco. Toto
právo vak neuplatòuje v hlasovaní o ekonomických záleitostiach.
3. Predovetkým:
a/ generálni asistenti vykonávajú svoju slubu v predsedníctve
CIOFS. Tvoria konferenciu a kolegiálne sa starajú o duchovnú asistenciu OFS ako celok;
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b/ národní asistenti OFS vykonávajú svoju slubu v národnej rade
a starajú sa o duchovnú asistenciu na celom území národného bratského
spoloèenstva a o koordináciu regionálnych asistentov na národnej
úrovni. Ak je národných asistentov viac ako jeden, tvoria konferenciu
a svoju slubu vykonávajú kolegiálne;
c/ regionálni asistenti vykonávajú svoju slubu v regionálnej rade
a starajú sa o duchovnú asistenciu v regionálnom bratskom spoloèenstve. Ak ich je viac ako jeden, tvoria konferenciu a svoju slubu
vykonávajú kolegiálne;
d/ miestni asistenti vykonávajú svoju slubu v miestnom bratskom
spoloèenstve a v jeho rade.
Èlánok 91
1. Rada bratského spoloèenstva na kadej úrovni iada prísluných
predstavených prvého rádu a TOR o vhodných a pripravených
asistentov.
2. Osobitne:
a/ predsedníctvo CIOFS iada o generálneho asistenta prísluného
generálneho ministra;
b/ národná rada iada o národného asistenta vyieho predstaveného, ktorého kolegiálne urèili vyí predstavení s jurisdikciou na území
národného bratského spoloèenstva;
c/ regionálna rada iada o asistenta vyieho predstaveného, ktorého
kolegiálne urèili vyí predstavení s jurisdikciou na území regionálneho bratského spoloèenstva;
d/ miestna rada iada o asistenta vyieho predstaveného s jurisdikciou, ktorý má zodpovednos za ich asistenciu.
3. Prísluný vyí predstavený po vypoèutí rady dotyèného bratského spoloèenstva menuje asistenta pod¾a predpisov súèasných Kontitúcií a Stanov pre duchovnú a pastoraènú asistenciu v OFS.
Poznámky
(1)

Z frantikánskej histórie a z kontitúcií prvých frantikánskych rádov
a TOR je jasné a evidentné, e tieto rády sa na základe spoloèného pôvodu
a z vôle Cirkvi cítia povinné poskytova duchovnú a pastoraènú asistenciu
Frantikánskemu svetskému rádu. Pozri Kontitúcie OFM 60; Kontitúcie
OFMConv 116; Id OFMCap 95; Id TOR 120; Regula Tretieho rádu pápea
Leva XIII. 3, 3; Regula schválná Pavlom VI. 26.
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HLAVA III.
TITUL 6.
BRATSKÁ VIZITÁCIA A VIZITÁCIA PASTORAÈNÁ
Èlánok 92
1. Cie¾om èi u pastoraènej alebo bratskej vizitácie je oivi evanjeliového frantikánskeho ducha, zaisti vernos charizme a Regule,
poskytnú pomoc ivotu v bratstve, upevni puto jednoty Rádu
a posilni jeho lepie zaèlenenie sa do frantikánskej rodiny a do
Cirkvi.
Reg. 26
2. iadosti o bratskú alebo pastoraènú vizitáciu nech podáva
so súhlasom príslunej rady:
a/ minister miestneho a regionálneho bratského spoloèenstva aspoò
raz za tri roky rade bezprostredne vyej a príslunej konferencii
duchovných asistentov;
b/ národný minister, aspoò raz za es rokov, predsedníctvu CIOFS
a konferencii generálnych asistentov;
c/ generálny minister, aspoò raz za es rokov, konferencii generálnych ministrov.
3. Vo ványch a naliehavých prípadoch, alebo v prípade, e minister a rada o to nepoiadajú, bratská a pastoraèná vizitácia sa môe
uskutoèni z podnetu príslunej vyej rady a konferencie duchovných asistentov.
Èlánok 93
1. Pri návtevách miestnych bratstiev a Rád na rozliènej úrovni
vizitátor si overí evanjeliovú a apotolskú ivotnos bratstva,
zachovávanie Reguly a Kontitúcií, zapojenie sa bratstva do Rádu
a do Cirkvi.
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2. Pri návtevách miestnych bratstiev a Rád na rozliènej úrovni
vizitátor vèas oznámi dotyènej rade predmet a program svojej
návtevy. Prezrie si register a spisy, vèítane tých, ktoré sa týkajú
predchádzajúcich vizitácií, volieb rady a správy majetku. Potom
zostaví správu o vykonanej návteve, urobí o nej zápis do prísluného
archívu bratstva, ktoré navtívil a oboznámi s òou radu tej úrovne,
ktorá vizitáciu vykonala.
3. Pri návteve miestneho bratstva vizitátor sa stretne s celým bratstvom i so skupinami a sekciami, na ktoré sa delí. Osobitnú pozornos
venuje bratom a sestrám, ktorí sú v období formácie a aj tým bratom
a sestrám, ktorí poiadali o osobné stretnutie. Kde to bude treba,
poopraví bratským spôsobom niektoré nedostatky, ak by sa s nimi stretol.
4. Dvaja vizitátori, reho¾ný a svetský, môu, ak by to poslúilo
bratstvu, vykona súèasne návtevu, keï sa predtým dohodli o programe spôsobom vyhovujúcim kadému z nich.
5. Pastoraèná a bratská návteva, uskutoènená na bezprostredne
vyej úrovni, nebráni tomu, aby si navtívené bratstvo neuchovalo
právo obráti sa na radu alebo na konferenciu duchovných asistentov
vyej úrovne.
BRATSKÁ NÁVTEVA
Èlánok 94
1. Bratská návteva je chví¾ou stretnutia, výrazom sluby a konkrétneho záujmu zodpovedných svetských frantikánov na rozliènej úrovni,
aby sa bratstvo vzmáhalo a aby bolo verné svojmu poslaniu (1).
2. Spomedzi rozlièných èinností, aby sa dosiahol cie¾ návtevy,
vizitátor venuje osobitnú pozornos:
- platnosti zaèiatoènej i trvalej formácie;
- vzájomným vzahom k ostatným bratstvám na rozliènej úrovni,
k frantikánskej mládei a k celej frantikánskej rodine;
- zachovávaniu smerníc a nariadení Medzinárodnej rady OFS ako
aj ostatných rád;
- prítomnosti v miestnej Cirkvi.
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3. Vizitátor nahliadne do správy o predchádzajúcej kontrole finanèného a majetkového hospodárenia rady, preverí pokladniènú knihu
a vetky dokumenty, ktoré sa týkajú majetkových pomerov bratského
spoloèenstva a prípadných podmienok právnej subjektivity pod¾a
obèianskeho práva, vèítane daòových aspektov. Ak chýba povinná
kontrola finanèného a majetkového hospodárenia rady, vizitátor môe
na náklady vizitovaného bratského spoloèenstva prideli takúto
kontrolu odborníkovi, ktorý nie je èlenom dotyènej rady. Ak to
povauje vizitátor za vhodné, môe si na tento úèel prizva na vizitáciu odborníka.
4. Vizitátor preskúma aj záznamy týkajúce sa volieb rady, zhodnotí
aj kvalitu sluieb, ktoré bratstvo dostáva od ministra a ostatných
zodpovedných a pousiluje sa s nimi riei prípadné problémy.
Ak zistí, e z akýchko¾vek dôvodov ich sluba nie je taká, akú by
si bratstvo vyadovalo, vizitátor navrhne vhodné opatrenia a uvái
v jednotlivých okolnostiach ustanovenia èlánkov o zrieknutí sa
a o odvolaní z funkcie(2).
5. Vizitátor nemôe vykona návtevu vo svojom vlastnom miestnom bratstve ani v rade na inej úrovni, kde je èlenom.
Èlánok 95

PASTORAÈNÁ NÁVTEVA

1. Pastoraèná návteva je jedineènou chví¾ou spoloèenstva s prvým
rádom a s TOR. Vykonáva sa v mene Cirkvi(3) a má zabezpeèi
a prehåbi zachovávanie Reguly a Kontitúcií a vernos frantikánskej charizme. Poèas svojho priebehu repektuje organizáciu a vlastné právo OFS.
2. Vizitátor si overí kánonické zriadenie bratstva, bude sa zaujíma
o vzahy bratstva s duchovným asistentom a miestnou cirkvou, stretne
sa s dupastiermi (biskupom, farárom), ak by to bolo potrebné, aby
sa utuilo spoloèenstvo s nimi a ak by to poslúilo budovaniu cirkvi.

48

3. Podporí spoluprácu a zmysel pre spoluzodpovednos medzi
zodpovednými svetskými funkcionármi a duchovnými asistentami.
Zhodnotí kvalitu duchovnej asistencie, ktorú dostáva vizitované
bratstvo, podnieti duchovných asistentov k ete lepej slube a podporí
ich trvalú duchovnú a pastoraènú formáciu.
4. Venuje osobitnú pozornos programom, spôsobom a skúsenostiam formácie, liturgickému ivotu a modlitbe ako aj apotolským
aktivitám bratstva.

Poznámky
(1)
(2)
(2)

Pozri Kontitúcie èl. 51 1c; 63 2g; 67 2g.
Pozri Kontitúcie èl. 83 a 84.
Pozri CIC 305, 1.
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HLAVA III.
TITUL 7.
Èlánok 96

FRANTIKÁNSKA MLÁDE

1. Frantikánsky svetský rád u na základe svojho povolania musí
odovzdáva svoju evanjeliovú skúsenos mladým, ktorí cítia v sebe,
e ich priahuje sv. Frantiek z Assisi, a musí h¾ada spôsob, ako to
primerane odovzdáva mladým.
2. Frantikánska mláde, ako ju chápu tieto Kontitúcie a za ktorú
sa cíti OFS zodpovedný, je vytvorená z tých mladých, ktorí sa cítia
povolaní Duchom Svätým, aby v bratstve nadobudli skúsenos
kresanského ivota vo svetle posolstva sv. Frantika z Assisi
a prehåbili si svoje vlastné povolanie v prostredí Frantikánskeho
svetského rádu.
3. Èlenovia Frantikánskej mládee povaujú Regulu OFS za dokument inpirácie pre rast vlastného kresanského a frantikánskeho
povolania, èi u jednotlivo alebo v skupine. Po patriènom období
prípravy, aspoò rok, potvrdia toto svoje rozhodnutie ako osobný
záväzok pred Bohom a v prítomnosti bratov a sestier.
4. Èlenovia Frantikánskej mládee, ktorí chcú patri do OFS, nech
splnia vetko, èo predpokladá Regula, Kontitúcie a Rituál OFS.
5. Frantikánska mláde má svoju zvlátnu organizáciu a metódy
formácie, ako aj pedagogické metódy primerané svetu mladých
a prispôsobené reálnym potrebám zeme, v ktorej ijú. Národné stanovy
frantikánskej mládee musia by schválené príslunou národnou
radou OFS, alebo, ak táto neexistuje, predsedníctvom CIOFS.
6. Frantikánska mláde ako zloka frantikánskej rodiny poiada
predstavených OFS a prísluných reho¾ných predstavených o bratskú
animáciu a o duchovnú asistenciu.
50

Èlánok 97
1. Bratské spoloèenstvá OFS prostredníctvom vhodných èinností
rozvíjajú frantikánske povolanie medzi mládeou. Nech udrujú
ivotnos a írenie bratských spoloèenstiev frantikánskej mládee
a sprevádzajú mladých na ich ceste ¾udského a duchovného rastu
ponukou èinnosti a tematických náplní.
2. Bratské spoloèenstvá OFS nech sa snaia poskytnú bratským
spoloèenstvám frantikánskej mládee bratskú animáciu, ktorá
spoloène s duchovným asistentom a radou frantikánskej mládee
zabezpeèí primeranú frantikánsku svetskú formáciu.
3. Na podporu úzkeho spojenia s OFS nech sú vetci vedúci frantikánskej mládee na medzinárodnej úrovni a aspoò dvaja èlenovia
národnej rady frantikánskej mládee mladými svetskými frantikánmi so s¾ubom.
4. Jeden zástupca frantikánskej mládee, urèený svojou radou,
je èlenom príslunej rady OFS. Jeden zástupca OFS, urèený vlastnou
radou, je èlenom rady frantikánskej mládee na rovnakej úrovni.
Zástupca frantikánskej mládee má hlasovacie právo v rade OFS
iba ak je svetským frantikánom so s¾ubom.
5. Zástupcovia frantikánskej mládee v medzinárodnej rade OFS
sú volení pod¾a smerníc medzinárodných stanov, ktoré urèujú aj
ich poèet, ktoré bratské spoloèenstvá majú zastupova a ich právomoci.
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HLAVA III.
TITUL 8.
V SPOJENÍ S FRANTIKÁNSKOU RODINOU A CIRKVOU
Èlánok 98
1. Svetskí frantikáni nech sa snaia i vo »vzájomnom ivotnom
spojení« so vetkými èlenmi frantikánskej rodiny. Nech sú vdy
pripravení zúèastni sa na spoloèných iniciatívach s reho¾níkmi
a reho¾níèkami prvého, druhého a tretieho rádu, so svetskými intitútmi
a s ostatnými laickými cirkevnými skupinami, ktorí uznávajú sv. Frantika ako vzor a inpirátora pre spoluprácu na írení evanjelia, na odstránení príèin rasovej diskriminácie a na slube veci mieru.
Reg. 1
2. Majú pestova zvlátnu náklonnos, ktorá vyústi v konkrétne
iniciatívy bratského spoloèenstva smerom k sestrám kontemplatívneho ivota, ktoré, ako sv. Klára z Assisi, vydávajú svedectvo v Cirkvi
a vo svete a prostredníctvom ktorých sa oèakáva hojnos milostí
pre bratstvá a pre dielo apotolátu.
Èlánok 99
1. Ako ivá èas Boieho ¾udu a inpirovaní serafínskym otcom
svetskí frantikáni, ijúci »v plnom spojení s pápeom a biskupmi«,
nech sa snaia poznáva a prehlbova uèenie, ktoré podáva uèite¾ský
úrad Cirkvi vo svojich najdôleitejích dokumentoch, nech si
uvedomujú prítomnos Ducha Svätého, ktorý oivuje vieru a lásku
v Boom ¾ude (1). Nech sa zúèastòujú na iniciatívach Sv. Stolice,
najmä na tom poli, kde sú povolaní pracova u na základe svojho
povolania svetských frantikánov.
Reg.6
2. Frantikánsky svetský rád, ako verejné medzinárodné zdruenie,
je viazané zvlátnym putom s rímskym Ve¾kòazom, od ktorého dostal
schválenie Reguly a potvrdenie svojho poslania v Cirkvi a vo svete.
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Èlánok 100
1. Povolanie obnovova Cirkev musí bratov núti, aby milovali
a úprimne preívali spojenie s miestnou cirkevnou obcou, kde vykonávajú svoje poslanie a plnia svoj záväzok apotolátu vo vedomí toho,
e v diecéze rozvíja èinnos Kristova Cirkev (2).
2. Svetskí frantikáni nech obetavo plnia svoje povinnosti, ktoré majú
voèi miestnej cirkvi; nech pomáhajú pri apotoláte a pri sociálnych
akciách, ktoré sa podnikajú v diecéze (3).
V duchu sluby nech sú prítomní ako bratstvo OFS v ivote diecézy,
ochotní spolupracova s inými skupinami cirkevného charakteru a nech
sa zúèastòujú na pastoraèných radách.
3. Vernos vlastnej charizme, frantikánskej i svetskej, a svedectvo
úprimného a otvoreného bratstva je ich hlavnou slubou Cirkvi, ktorá
je spoloèenstvom lásky. Nech ich v òom mono rozpozna u pre
samo ich bytie, z ktorého pramení ich poslanie.
Èlánok 101
1. Svetskí frantikáni nech spolupracujú s biskupmi a nech sa riadia
ich smernicami, keïe oni sú moderátormi sluby Slova a liturgie
a koordinátormi rozlièných foriem apotolátu v tej-ktorej cirkevnej
obci (4).
2. Bratstvá sú pod dozorom ordinára, pokia¾ vyvíjajú svoju èinnos
v tej-ktorej cirkevnej obci (5).
Èlánok 102
1. Bratstvá, ktoré sú zriadené pri farskom kostole, nech sa snaia
spolupracova pri oivení èinnosti farskej komunity, liturgie a bratských
vzahov; nech sa zaèlenia do spoloènej pastoraènej èinnosti dávajúc
prednos èinnosti, ktorá zodpovedá tradícii a spiritualite svetských
frantikánov.
2. Vo farnostiach, ktoré sú zverené reho¾ným frantikánom, sú
bratstvá tým, e pestujú plodnú vzájomnos, prostredníkmi a svedkami frantikánskej charizmy vo farskej komunite. A teda spojení s reho¾níkmi sa starajú o írenie evanjeliového posolstva frantikánskeho
ivotného týlu.
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Èlánok 103
1. Ostávajúc verní vlastnej identite, bratstvá nech sa usilujú vyui
kadú príleitos na modlitbu, na formáciu a na aktívnu spoluprácu
s ostatnými skupinami cirkevného rázu. Nech s radosou vítajú tých,
ktorí, hoci nie sú èlenmi OFS, chcú sa podie¾a na ich skúsenostiach
a èinnosti.
2. Bratské spoloèenstvá nech rozvíjajú, kde je to moné, bratské
vzahy s nekatolíckymi zdrueniami, ktoré sa inpirujú sv. Frantikom.

Poznámky
LG 12.
Christus Dominus 11; CIC kánon 369; pozri 2 Cel 10: FF 593; 1 Cel 18:
FF350
Pozri kánon 311.
Pozri kánon 394, 756, 775 ss.
Pozri kánon 305, 392.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Zmeny zavedené pri schválení Svätou stolicou 8. decembra 2000
z talianèiny preloila Národná rada OFS v Èechách
ako pracovný preklad.
Do slovenského textu Generálnych kontitúcií,
ktorý z talianskeho originálu (1990) preloil P. Fidél Jurèoviè OFM,
zapracoval Juraj Mrocek OFS.
S talianskym originálom porovnal a skorigoval Frantiek Palko OFS.
V Bratislave 30. marca 2001.
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