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PREDGOVOR
Vijeće franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ima
svoj razvojni put i svoju gotovo tridesetogodišnju povijest. Evo tek nekoliko
pojedinosti o tome.
Poticaj za utemeljenje Vijeća (kako čitamo u Biltenu Vijeća franjevačkih
zajednica „ZAJEDNO“, br. 1/1983 od veljače 1983) dao je Središnji odbor za
proslavu 800. obljetnice rođenja svetog Franje Asiškog, osnovan u rujnu
1979. godine sa svrhom da pripravi i organizira Godinu svetog Franje.
Predsjednik mu je bio fra Rajko Gelemanović, a tajnik fra Nikola Vukoja.
Imao je svoje Tajništvo i nekoliko radnih tijela. Djelovao je gotovo tri i pô
godine. Kad je obavio svoju glavnu zadaću, sastao se 26.siječnja 1983. da
analizira učinjeno i razmisli što će biti s njim dalje. Na sastanku je
ustanovljeno da je učinjeno mnogo, ali da ima još mnogo toga što bi trebalo
učiniti. Razmišljalo se tko bi to trebao dalje raditi. Nakon dugog razmišljanja
Odbor je sastavio i poslao višim franjevačkim poglavarima i poglavaricama
prijedlog (u šest točaka) da se osnuje središnje tijelo viših franjevačkih
poglavara i poglavarica pod nazivom Vijeće franjevačkih zajednica te da ono
treba imati svoje radno tijelo, koje bi sačinjavali potpredsjednik, dva tajnika i
predsjednici četiriju komisija (za duhovnost, za pastoral i evangelizaciju, za
studijsko-izdavačku djelatnost i za FSR). Vijeće bi trebalo imati i svoj
informativni bilten.
Viši poglavari i poglavarice na ovaj su prijedlog reagirali tako što su se
odmah sljedećeg dana, 27.siječnja 1983. u 15.00 sati, sastali na Šalati u
Zagrebu – a bilo je to vrijeme održavanja Teološko-pastoralnog tjedna - da bi
se dogovorili o daljnjoj suradnji u stvarima od zajedničkog interesa za sve
franjevačke zajednice. Tada su ih predsjednik i tajnik gore spomenutog
Središnjeg odbora opširno izvijestili o svom radu, ali i o radu i planovima
Europskog središnjeg odbora za proslavu 800. obljetnice rođenja sv. Franje.
Taj je odbor održao svoju sjednicu u lipnju 1982. u Asizu. Sudjelovali su
predstavnici iz svih europskih zemalja u kojima žive i djeluju pripadnici
franjevačkih zajednica. Oni su izjavili da se nikada prije u povijesti franjevač-
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kog pokreta nije doživjela tako intenzivna svefranjevačka suradnja kao što je
to bilo u povodu proslave 800. obljetnice rođenja sv. Franje.
Na tom asiškom sastanku Europski je odbor predložio da se osnuje
neko trajno tijelo za unapređenje suradnje među svim komponentama
franjevačkog pokreta u Europi. U tom bi tijelu trebale imati svoga zastupnika
sve europske franjevačke zajednice.
Nakon detaljnog razgovora viši franjevački poglavari i poglavarice –
uviđajući prijeku potrebu suradnje među franjevačkim zajednicama hrvatskog
jezičnog područja , ali i među zajednicama na europskom nivou - prihvatili su
prijedlog Središnjeg odbora. Odmah su izabrali: za potpredsjednika fra
Hadrijana Boraka, za jednog od tajnika fra Nikolu Vukoju (drugi je izabran
kasnije) te za predsjednike komisija: fra Jerku Lovrića (za FSR), fra Gabrijela
Jurišića (za studijsko-izdavačku djelatnost), s.Rastislavu Ralbovski ( za
duhovnost) i fra Miću Pinjuha (za pastoral i evangelizaciju). Prihvaćen je i
predloženi naziv novoosnovanog središnjeg tijela: VIJEĆE FRANJEVAČKIH
ZAJEDNICA. A da bi se olakšao i ubrzo proces formiranja Vijeća, odmah je
za predsjednika na godinu dana izabran fra Rajko Gelemanović. Vijeće se
nakon toga prvi put sastalo 29.kolovoza 1983. u franjevačkom samostanu sv.
Križa u Zagrebu te na temelju teksta fra Hadrijana Boraka (u suradnji s fra
Nikolom Vukojom) jednoglasno izglasalo prvi STATUT VIJEĆA FRANJEVAČKIH ZAJEDNICA.
Ovdje ipak treba istaknuti čovjeka, koji je posebno zaslužan za Vijeće i
kojemu je Vijeće pod predsjedanjem fra Mirka Mataušića OFM uputilo
posebno pismo zahvale (br. 9/1993. od 25.siječnja 1993.): fra Hadrijana
Boraka OFMCap. U tom pismu se ističe da je on prvi predložio „da se sastaju
franjevački provincijali i provincijalke hrvatskog jezičnog područja i da
raspravljanju o pitanjima od zajedničkog interesa“, da je potaknuo osnutak
Vijeća franjevačkih zajednica i kao dugogodišnji potpredsjednik usmjeravao
rad Vijeća te da se zauzimao u organiziranju znanstvenih skupova.
U početku su članovi Vijeća bili samo viši franjevački poglavari i
poglavarice. Vijeće se s vremenom širilo. Danas ga sačinjavaju poglavarice i
poglavari sljedećih franjevačkih zajednica (ukupno 21): vrhovna poglavarica
Družbe sestara franjevki od Bezgrješne (Šibenik), vrhovna poglavarica Druž-5-

be sestara franjevki Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika (Dubrovnik),
provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene (Sarajevo), provincijal
Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja (Split), provincijal Hrvatske
franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda (Zagreb), provincijal Franjevačke
provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri (Zadar), provincijal Hercegovačke
franjevačke provincije Uznesenja BDM (Mostar), provincijal Hrvatske
provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca (Zagreb), provincijal
Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića (Zagreb),
provincijal Hrvatske provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša sv. Jeronima
(Zagreb), provincijalna poglavarica Milosrdnih sestara sv. Križa (Đakovo),
provincijska predstojnica Družbe kćeri milosrđa TSR sv. Franje, Hrvatska
provincija „Krista Kralja“ (Zagreb), provincijska predstojnica Sestara franjevki
misionarki iz Asiza, Hrvatska provincija sv. Maksimilijana Kolbea (Zagreb),
provincijska predstojnica Školskih sestara franjevki Krista Kralja, Bosanskohrvatska provincija Preč. Srca Marijina (Sarajevo), provincijska predstojnica
Školskih sestara franjevki Krista Kralja, Splitska provincija Presv. Srca
Isusova (Split), provincijska predstojnica Školskih sestara franjevki Krista
Kralja, Provincija Svete Obitelji (Mostar), provincijska predstojnica Crnogorske
provincije franjevki Bezgrešnog Začeća (Cetinje), nacional. ministar/ministra
Franjevačkog svjetovnog reda u Hrvatskoj (Zagreb), nacional.
ministar/ministra Franjevačkog svjetovnog reda u Bosni i Hercegovini
(Sarajevo), regionalna predsjednica Svjetovnog instituta Mala franjevačka
obitelj, Regija Hrvatska-Slovenija (Rijeka) i odgovorna grupe Svjetovnog
instituta Misionarki Kristova Kraljevstva (Zagreb).
Vijeće je nekoliko puta mijenjalo svoj Statut i svoj naziv. Prvi mu je
naziv, kako je već spomenuto, bio Vijeće franjevačkih zajednica. Na sjednici
u siječnju 1990. promijenjen je Statut, a naziv je proširen u: Vijeće
franjevačkih zajednica hrvatskog jezičnog područja. Nakon raspada bivše
zajedničke države Vijeće je nastavilo rad pod nazivom Vijeće hrvatskih
franjevačkih zajednica. U 2006.godini ponekad u zaglavljima svojih dopisa
nosi naziv Vijeće hrvatskih franjevačkih zajednica u HR i BiH. Od 2007.godine
nosi današnji naziv. Sjedište Vijeća bilo je stalno u Zagrebu, ali je minjenjalo
adresu. Na sadašnjoj je adresi od 01.lipnja 2005.
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Ovaj Statut jednoglasno je usvojen na Plenarnoj sjednici Vijeća 28.siječnja
2011.godine. Nazočni su bili sljedeći članovi Vijeća:
1.fra Ivan Sesar OFM, provincijal Herceg.franj.prov.Uzn.BDM (Mostar),
predsjednik Vijeća
2.s.M.Ivanka
Mihaljević,
provinc.predst.
Šk.ss.franj.KK,
hrv.prov.Preč.Srca Marijina (Sarajevo), potpredsjednica Vijeća

Bos.-

3.fra Ljudevit Maračić OFMConv, provincijal Hrv.prov.sv.Jeronima
franjevaca konventualaca (Zagreb), član Predsjedništva Vijeća
4.fra Lovro Gavran OFM, provincijal Franj.prov.Bosne Srebrene (Sarajevo)
5.fra Željko Tolić OFM, provincijal Franjev. prov.Presv, Otkupitelja (Split)
6.fra Željko Železnjak OFM, provincijal Hrv.franj.prov.sv.Ćirila i Metoda
(Zagreb)
7.fra Josip Sopta OFM, provincijal Franj.prov.sv.Jeronima u Dalmaciji i Istri
(Zadar)
8.fra Ivica Petanjak OFMCap, provincijal Hrv.kapuc.prov.sv.Leopolda
B.Mandića (Zagreb)
9.fra Ivan Paponja TOR, Hrv.prov.franjevaca trećoredaca glagoljaša
sv.Jeronima (Zagreb)
10.s.M.Nevenka Grgat, vrhovna pogl. Družbe sestara franjevki od
Bezgrješne (Šibenik)
11.s.Ružica Barić, vrhovna pogl. Družbe sestara franjevki Bezgrešnog
Začeća iz Dubrovnika (Dubrovnik)
12.s.Franciska Molnar, provinc. predst. Milosrdnih sestara sv. Križa
(Đakovo)
13.s.M.Anica Jureta, provinc.predst. Sestara franjevki misionarki iz Asiza,
Hrv.prov.sv.Maksimilijana Kolbea (Zagreb)
-7-

14.s.M.Leonka Bošnjak Čovo,
Prov.Presv.Srca Isusova (Split)
15.s.M.Franka Bagarić,
Sv.Obitelji (Mostar)
16.s.M.Marijana
Merdita,
Begrešnog Začeća (Cetinje)

provinc.predst.Šk.ss.franjevki

provinc.predst.Šk.ss.franjevki
provinc.predst.Crnogorske

KK,

KK,

Provincija

prov.franjevki

17.br.Stjepan Kelčić, nacionalni minitar Franjevačkog svjetovnog reda u
Hrvatskoj (Zagreb)
18.s.Mirjana Pinezić, zamj.regionalne
franjevačka obitelj, Regija HR-SLO (Rijeka)

predsjednice

Svjet.inst.Mala

19.s.Dragica Pavlović, odgovorna grupe Svjet.inst. Misionarke Kristova
kraljevstva (Zagreb)
Neka ovaj Statut bude sredstvo sve bolje suradnje i sve užeg
povezivanja naših franjevačkih zajednica !
Mir i dobro !
Zagreb/Mostar, u studenom 2011.

dr.fra Ivan Sesar OFM
predsjednik Vijeća franjevačkih zajednica u HR i BiH
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STATUT VIJEĆA FRANJEVAČKIH ZAJEDNICA
U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI

NARAV I SVRHA VIJEĆA

Članak 1.
Vijeće franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini sa sjedištem u
Zagrebu (u daljnjem tekstu Vijeće) sačinjavaju viši poglavari i više poglavarice svih
franjevačkih redovničkih zajednica, nacionalni ministri Franjevačkog svjetovnog reda i
predstojnici svjetovnih instituta franjevačkog nadahnuća. Zaključci Vijeća nisu obvezujući
u pojedinim franjevačkim zajednicama, ali to mogu biti, ako ih uprave određenih
franjevačkih zajednica usvoje i proglase obvezujućima.

Članak 2.
Vijeće se ne miješa u unutarnji život i djelatnost pojedinih franjevačkih zajednica,
poštujući njihovu samostalnost.

Članak 3.
Svoju svrhu Vijeće ostvaruje i promiče osobito po sljedećim vidovima suradnje:
1.

istraživati putove i načine kako će se franjevačke zajednice uspješnije
uključivati u apostolsko djelovanje Crkve;

2.

usklađivati apostolske inicijative i pothvate franjevačkih zajednica s djelima
i pothvatima dijecezanskih biskupa i biskupskih konferencija;

3

razvijati unutarcrkveni dijalog u duhu sv. Franje Asiškog;
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4.

tražiti i podupirati primjenu suvremenih načina odgoja i trajnog obrazovanja
u franjevačkom duhu;

5.

promicati djelotvornu suradnju s ostalim redovničkim zajednicama i svjetovnim ustanovama posvećenog života;

6.

raditi zajedno na promicanju franjevačkih zvanja i posebice na obnovi,
širenju i unapređivanju Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke
mladeži;

7.

udruženim snagama unapređivati istraživanje i upoznavanje franjevačke
baštine, osobito franjevačke prisutnosti i djelovanja na području koje
pokriva Vijeće;

8.

oživljavati misijski duh u svojim franjevačkim zajednicama i poticati na
djelotvorno sudjelovanje tih zajednica u misijskim nastojanjima Crkve, a posebno na pružanje svake potrebne i moguće potpore misionarkama i misionarima iz područja koje pokriva Vijeće;

9.

podupirati sva nastojanja oko unapređivanja ekumenizma i jedinstva među
kršćanima, međuvjerske snošljivosti i dijaloga s pripadnicima drugih religija,
sloge, pravde i mira među svim ljudima te očuvanja Božjeg djela u prirodi;

10.

razvijati i podupirati djela milosrđa.
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USTROJSTVO VIJEĆA I NAČIN RADA VIJEĆA
1. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK VIJEĆA

Članak 4.
1.

Na čelu Vijeća je predsjednik1) koji se bira između članova Vijeća. Predsjedniku Vijeća u njegovu radu pomaže potpredsjednik, koji, kad je predsjednik opravdano spriječen, zamjenjuje predsjednika u svim poslovima.

2.

Izbor predsjednika i potpredsjednika vrše članovi Vijeća tajnim
glasovanjem pomoću glasačkih listića. Za valjan izbor traži se nazočnost
barem dviju trećina članova Vijeća. U prvim dvama glasovanjima potrebna
je apsolutna većina glasova nazočnih članova Vijeća, a u trećem
glasovanju dovoljna je relativna većina. U slučaju jednakog broja glasova u
trećem glasovanju izabranim za predsjednika ili potpredsjednika smatra se
onaj član, koji je stariji po nastupu službe višeg redovničkog poglavara.

3.

Mandat predsjednika i potpredsjednika traje tri godine. Za službu predsjednika i potpredsjednika može se biti biran više puta.

4.

Ako predsjednik prestane biti viši redovnički poglavar u svojoj zajednici,
službu predsjednika preuzima potpredsjednik i obavlja ju do prve sjednice
Vijeća, na kojoj se bira novi predsjednik.

5.

Ako u isto vrijeme i potpredsjednik prestane biti viši redovnički poglavar u
svojoj zajednici, službu vršitelja dužnosti predsjednika preuzima najstariji
član Vijeća po nastupu službe višeg redovničkog poglavara i obavlja ju do
prve sjednice Vijeća, na kojoj se bira novi predsjednik i novi potpredsjednik.

---------------------1)U svrhu izbjegavanja zamršenih rečenica s dvostrukim subjektom, muškim i ženskim, pa i nejasnoća,

koje mogu iz toga proizlaziti, u Statutu se za sve službe i dužnosti upotrebljava samo muški gramatički rod, ali uz
njega se uvijek jednakopravno podrazumijeva i ženski rod.
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2. PREDSJEDNIŠTVO VIJEĆA

Članak 5.
Članovi Predsjedništva Vijeća su: predsjednik Vijeća, koji je na čelu
Predsjedništva, pot-predsjednik Vijeća, jedan član Vijeća kojeg Vijeće bira tajnim
glasovanjem na tri godine, a za tu se dužnost može biti biran više puta, i tajnik Vijeća,
koji nema pravo glasa odlučivanja.

Članak 6.
Predsjedništvo Vijeća, stalno radno tijelo Vijeća, obavlja zaduženja koja mu
povjeri Vijeće.

Članak 7.
Sastanke Predsjedništva, prema potrebi, saziva predsjednik i njima i predsjeda. O
radu Predsjedništva predsjednik podnosi izvješće svim članovima Vijeća.

3. TAJNIK VIJEĆA
Članak 8.
Tajnika Vijeća tajnim glasovanjem, relativnom većinom izabire Vijeće na tri
godine. Tajnik nije član Vijeća. Ista osoba može biti birana više puta. S izabranim
tajnikom treba se sklopiti ugovor o radu, valjan i u građanskom pravu.
Njegova zaduženja su:
1.

vodi zapisnik sjednice Vijeća;
-12-

2.

pomaže predsjedniku Vijeća u pripremi programa i organiziranju sjednicâ
Vijeća;

3.

održava stalnu vezu s pročelnicima povjerenstava Vijeća radi organiziranja
rada povjerenstava;

4.

prikuplja podatke i obavijesti o franjevačkim zajednicama zastupljenim u Vijeću, koji su korisni i potrebni za rad samog Vijeća;

5.

prikuplja značajnije vijesti o životu franjevačkih zajednica u svijetu i o tome
povremeno izvještava članove Vijeća;

6.

uređuje glasilo Vijeća Zajedno i dostavlja ga članovima Vijeća, pročelnicima povjerenstava Vijeća i sestrama klarisama;

7.

potiče objavljivanje knjiga, osobito s franjevačkom tematikom, ako Vijeće
donese odluku o njihovom objavljivanju;

8.

izvještava o svom radu na sjednici Vijeća;

9.

obavlja i druge poslove, koje mu Vijeće povjeri;

10.

može obnašati službu blagajnika, ukoliko to Vijeće odluči.

Tajniku po potrebi u radu pomaže pomoćni tajnik, kojeg vijeće bira na tri godine, a
koji svoju službu obavlja volonterski.

4. BLAGAJNIK VIJEĆA
Članak 9.
Blagajnika tajnim glasovanjem i relativnom većinom izabire Vijeće na tri godine.
Ista osoba može biti ponovno birana za blagajnika.
Blagajnik pod nadzorom predsjednika vodi brigu o vremenitim dobrima Vijeća,
brine se za prikupljanje i uporabu novčanih sredstava iz doprinosa pojedinih zajednica
Vijeća. Jednom godišnje podnosi Vijeću izvješće o stanju prikupljenih i utrošenih sred-13-

stava. Osoba ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima, osim blagajnika, je
predsjednik Vijeća.

5. SREDSTVA POTREBNA ZA RAD VIJEĆA

Članak 10.
Sve zajednice, uključene u Vijeće preko svojih viših poglavara, solidarno
pridonose sredstva potrebna za rad Vijeća, njegova Tajništva, povjeranstava i drugih
radnih tijela pri Vijeću. Svake godine na sjednici se odlučuje koliko će koja zajednica
pridonijeti.

6. SJEDNICA VIJEĆA

Članak 11.
Redovite sjednice Vijeća održavaju se barem dvaput godišnje u vrijeme koje
odredi predsjednik nakon što se posavjetovao s članovima Predsjedništva. Ako to
zahtijeva važan razlog, predsjednik uz suglasnost Predsjedništva može sazvati
izvanrednu sjednicu Vijeća, ili ako to traži barem trećina članova Vijeća.
Predsjednik dopisom, u kojem su naznačeni vrijeme i mjesto održavanja sjednice
te dnevni red, saziva sjednicu i predsjeda joj.

Članak 12.
Za valjan rad Vijeća traži se nazočnost najmanje polovice članova Vijeća. Ako je
neki član Vijeća spriječen da osobno sudjeluje u radu sjednice, zamjenjuje ga njegov
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zamjenik u upravi dotične zajednice i na sjednici Vijeća ima pravo glasa. Zaključci ili
odluke mogu se donositi na sjednici natpolovičnom većinom nazočnih članova Vijeća.

Članak 13.
Na sjednice se mogu pozivati stručnjaci kao savjetnici i suradnici, ali oni nemaju
pravo glasa. Pozivaju se i pročelnici povjerenstava i drugih radnih tijela koja djeluju pri
Vijeću, kad se raspravlja o njihovu radu i njihovim planovima.Oni nemaju pravo glasa.

Članak 14.
Svaki pojedini član Vijeća treba, ako je potrebno, predložiti Vijeću kandidate iz svoje
zajednice za članove povjerenstava i za druge službe, koji djeluju pri Vijeću.

7. POVJERENSTVA I INSTITUT

Članak 15.
Za ostvarivanje svoje svrhe Vijeće ima ova povjerenstva:
1.
2.
3.

Povjerenstvo za duhovnost
Povjerenstvo za Zlatnu harfu
Povjerenstvo za studijsku i izdavačku djelatnost.

Povjerenstva djeluju prema vlastitim pravilnicima odobrenim od Vijeća te u
suglasnosti s Vijećem i samo u okviru opće svrhe Vijeća.
Vijeće može po potrebi osnivati i nova povjerenstva ili dokinuti postojeća.
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Članak 16.
Osim povjerenstava Vijeće ima Franjevački institut za kulturu mira sa sjedištem u
Splitu. Institut, u duhu karizme sv. Franje, promiče socijalnu pravednost, mir i skrb za
sve stvoreno. Institut se ravna prema vlastitom Statutu, koji odobrava Vijeće.

Članak 17.
Da bi godišnji programi rada pojedinih povjerenstava i Franjevačkog instituta za
kulturu mira bili odobreni za sljedeću godinu, potrebno ih je poslati Tajništvu Vijeća
najmanje mjesec dana prije plenuma Vijeća, a tajnik će ih proslijediti svim članovima
Vijeća.

ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 18.
Ovaj Statut, internog karaktera, može se mijenjati ili dopunjati samo s pristankom
dvotrećinske većine glasova svih članova Vijeća, a stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, samostan oo. kapucina u Ulici sv.Leopolda Bogdana Mandića 41,
na spomendan sv. Tome Akvinskog (28.siječnja) 2011.
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