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PRVI FRANJEVAČKI RED
Sv. Franjo Asiški (Asiz, 1182. - 1226.) je godine 1209. osnovao Red Manje
braće, sa željom da ostanu vjerni idealu Utemeljitelja.
Zajednice Prvoga reda ima kontemplativno – apostolsku značajku, što
znači da duboko sjedinjuju molitveni život s pastoralnom djelatnošću i
evangelizacijom.
Franjevačka se duhovnost usredotočuje na osobu Isusa Krista. Posebno je
usmjerena na čovjeka u nevolji, a njeguje i veliku osjetljivost za probleme
svijeta. Duhovnost je osobito označena dubokim čašćenjem Djevice
Marije u skladu s naukom i vjerom Crkve, kao i prema svemu stvorenju.
Sljedbenici sv. Franje prisutni su u srednjoj i Istočnoj Europi. U 13.
stoljeću došli su u Ugarsku, Češku, Slovačku, Hrvatsku, Poljsku i
Albaniju. U 14. stoljeću u Rusiju i istovremeno donose kršćanstvo i u
Litvu. Odlaze i u Jeruzalem, gdje su i danas Manja braća aktivna i vode
brigu za sveta mjesta i hodočasnike u Svetoj Zemlji, gdje je smrću
posvjedočio svoju vjernost Kristu tadašnji franjevački misionar sv. Nikola
Tavelić.

U 15. stoljeću u mnogim narodima Europe je djelovao franjevački
misionar iz Italije: sv. Ivana Kapistranski (+1456) koji je mnogo učinio
upravo u našim krajevima i umro u samostanu u Iloku. Prozvan je
braniteljem Europe koja je tada bila u opasnosti od osmanlijskih osvajanja.
U naše krajeve Franjina braća su došla još za Franjina života i smijemo reći
da se od tada nisu nikada odvajala od naroda.
Slavonija, Dalmacija, napose Bosna i Hercegovina su zemlje, kada se
govori o njihovoj povijesti, jednostavno nije moguće reći ili napisati, a da
se ne susretne s franjevcima kao glavnim nositeljima prvih uloga. Sve do
danas među Hrvatima živi i djeluje preko 1000 franjevaca podijeljenih u
pet provincija: Zagreb, Zadar, Split, Mostar i Sarajevo. Iz velike
franjevačke obitelji izrasla su i prava dva proglašena hrvatska sveca:
Sv. Nikola Tavelić i sveti Leopold Bogdan Mandić.

DRUGI FRANJEVAČKI RED
Klarise
Sveta Klara se rodila 1193. godine u Asizu u bogatoj plemićkoj obitelji.
Očarana primjerom sv. Franje odlučila je svoj život na osobit način
posvetiti Kristu. Iz Franjinih ruku primila je 1211. godine u Procijunkuli
redovničko odijelo i tako je započeo Red „Siromašnih gospođa“ koje su po
Klari kasnije nazvane K l a r i s e. Klara je zajedno sa svojim
sljedbenicama živjela uz crkvicu sv. Damjana, gdje je 11. kolovoza 1253.
godine umrla. Dvije godine nakon smrti proglašena je svetom. Klarise su
živjele u istom duhu kao i franjevci, što je potvrdio i sv. Franjo riječima:
Jedan te isti Duh je i braću i one siromašne gospođe izveo iz ovoga svijeta.
Time je u biti potvrdio utemeljenje Drugog franjevačkog reda. Prve
klarise su u Srednju i Istočnu Europu došle već za života sv. Klare i
osnovale samostane u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj gdje su prisutne do
danas. Tada su došle i u Hrvatsku. Danas imaju svoje samostane u Splitu,
Zagrebu, Požegi, a u Bosni i Hercegovini u Bratovskom.

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED FSR
Trećoreci
Oko godine 1221. sv. Franjo je u biti na poticaj bračnog para koji ga je
slijedio - Lukezije i Buonadona - iz talijanske Toskane otkrio da ga slijede i
drugi, osim Manje braće i klarisa. Grupu – laika - koji su Franju slijedili u
početku su nazivali „braćom i sestrama od pokore“. Nakon Drugog
vatikanskog sabora (1962. – 1965.) Treći red sv. Franje, naziva se
Franjevački svjetovni red. Kroz sva povijesna razdoblja, sve do danas
Franjevačkom svjetovnom redu su pripadali mnogi poznati i nepoznati
ljudi, muškarci i žene iz svih staleža, kao i osobe koje su na drugim
područjima ljudske djelatnosti postigli veliki uspjeh i čija je imena
zabilježila povijest velikim slovima. Među inima su i mnogi dijecezanski
svećenici, biskupi, kardinali i pape.
Danas u svijetu ima preko milijun članova Franjevačkog svjetovnog reda.
Na našem Osječko-slavonskom području ima preko 20 mjesnih bratstva sa
preko 500 članova.
Zašto svjetovni?
Stoga što članovi žive i djeluju u svojim obiteljima, na svojim radnim
mjestima vršeći dužnosti svojega poziva, svjedočeći vjeru svojega
krštenja u susretu sa svim ljudima.
Zašto red?
Zato što je svako mjesno bratstvo prava crkvena ustanova u kojoj Crkva
svojim autoritetom odobrava način života, potvrđuje Pravilo, konstitucije,
međunarodni statut i Obrednik i bdije nad njihovim izvornim tumačenjem.
Franjevački svjetovni red je „Javno društvo u Katoličkoj Crkvi i
raščlanjuje se na bratstva na različitim razinama: mjesnoj, područnoj,
nacionalnoj i međunarodnoj.“
Naše đakovačko mjesno bratstvo, pri samostanu Milosrdnih sestara sv.
Križa u Đakovu, nakon trogodišnje pripreme kanonski je utemeljeno 16.
lipnja 2004. godine, na blagdan bl. M. M. Terezije Scherer i stavljeno pod
njezinu osobitu zaštitu, s obzirom da je naša zagovornica svojevremeno

kao mlada djevojka, najprije bila članica tadašnjeg Trećega reda sv.
Franje. Bratstvo je 2010. godine i društveno registrirano. Osim rečenoga,
bl. M. M. Terezija je kao prva vrhovna poglavarica potpisala i ugovor s
biskupom Josipom Jurjem Strossmayerom o dolasku prvih 10 sestara u
Đakovo, a u Đakovu je boravila četiri puta.
Bilo da smo revni kršćani, ravnodušni ili mlaki, nastaviti nam je tamo gdje
su naši dični preci stali! Stranputica je mnogo, a Put je samo jedan!
Nastavlja se

Dođi i vidi!
Ima jedno mjesto i za tebe! Ne može naškoditi!

Naše Mjesno bratstvo bl. M. M. Terezije Scherer
je otvoreno prijemu novih članova!

Izdaje: Mjesno bratstvo Đakovo. Ogovara: Ivan Andrić i s. Karmela Dominković
Više o nama na: www. fsrdjakovo.com
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