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PATVIRTINTA 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio ministro 

2012 m. spalio 6 d. dekretu Nr.01-04-051 

 

 

LIETUVOS PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO BROLIJOS STATUTAS 

 

 

I skyrius 

 

PRANCIŠKONIŠKASIS JAUNIMAS 

 

1. Pranciškoniškasis jaunimas (toliau – Jaupra) yra jaunimo brolija, Šventosios Dvasios 

pašaukta gyventi krikščionišką gyvenimą brolijoje pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą ir 

gilinti savo pašaukimą Pasauliečių pranciškonų ordine (toliau –  OFS).  

 

2. Jaupra priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) 

dalis. Jaupra vadovaujasi OFS Regula ir Generalinėmis Konstitucijomis – įkvepiančiais 

dokumentais, skirtais ugdyti žmogiškam, krikščioniškam ir pranciškoniškam pašaukimui 

asmeniškai ir bendruomenėje. 

 

3. Pranciškoniškajam jaunimui dvasinę pagalbą teikia ir jį ganytojiškai globoja Pirmasis 

(OFM, OFM Conv., OFM Cap.) ir Trečiasis (TOR) ordinai. 

 

4. Dėl Jaupra ir OFS gyvos savitarpio bendrystės broliškas vadovavimas Pranciškoniškajam 

jaunimui yra patikėtas Pasauliečių pranciškonų ordinui. 

 

5. Pranciškoniškasis jaunimas jungiasi į vietines ir nacionalinę brolijas, esant poreikiui, 

jungiamasi į regionines brolijas. Kiekviena iš šių brolijų yra susijusi su atitinkama OFS brolija. 

 

6. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijai gali priklausyti 14-29 m. katalikai, 

nesusituokę vaikinai ir merginos, ieškantys savo tapatybės ir pašaukimo. 

 

7. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija yra paklusni Katalikų Bažnyčios mokymui ir 

šiam Statutui. 

 

8. Statute nenumatytus klausimus ir situacijas sprendžia Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo 

brolijos Nacionalinė taryba (toliau – Nacionalinė taryba). Šie nutarimai galioja iki artimiausios 

nacionalinės Asamblėjos, kuri priima galutinį sprendimą. 

 

 

II skyrius 

 

GYVENIMAS IR VEIKLA 

 

9. Pranciškoniškojo jaunimo regula ir gyvenimas yra toks: laikytis mūsų Viešpaties Jėzaus 

Kristaus Evangelijos, sekant šv. Pranciškumi Asyžiečiu, kuris Kristų padarė savo gyvenimo su 

Dievu ir žmonėmis įkvėpėju bei centru. Pranciškoniškasis jaunimas teįsipareigoja uoliai skaityti 

Evangeliją, eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją. 

 

10. Pranciškoniškasis jaunimas teieško gyvo ir veikiančio Kristaus savo broliuose ir sesėse, 

Šventajame Rašte, Bažnyčioje ir liturgijoje. 
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11. Krikštu su Kristumi palaidoti ir prikelti bei tapę gyvaisiais Bažnyčios nariais, jaunuoliai 

tepasidaro jos misijos tarp žmonių liudytojai bei įrankiai, skelbiantys Kristų savo gyvenimu ir 

žodžiu. Šv. Pranciškaus įkvėptas ir su juo pašauktas atstatyti Bažnyčią, Pranciškoniškasis jaunimas 

teįsipareigoja gyventi visiškoje bendrystėje su popiežiumi, vyskupais ir kunigais, palaikydamas 

pasitikintį ir atvirą apaštališko kūrybiškumo dialogą.  

 

12. Evangelijos jėgos pastūmėtas Pranciškoniškasis jaunimas tepritaiko savo mąstymo ir 

veikimo būdą prie Kristaus būdo per esminį vidinį pasikeitimą, kurį pati Evangelija vadina 

„atsivertimu“ ir kuris dėl žmogiškojo silpnumo turi vykti kasdien. Einant šiuo atsinaujinimo keliu 

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas yra išskirtinis Tėvo gailestingumo ženklas ir malonės šaltinis. 

 

13. Kaip Jėzus buvo tikrasis Tėvo garbintojas, taip malda, kontempliacija ir šlovinimas 

tebūna Pranciškoniškojo jaunimo buvimo ir veikimo siela. Pranciškoniškasis jaunimas tedalyvauja 

sakramentiniame Bažnyčios gyvenime, pirmiausia Eucharistijoje, ir teįsijungia į liturginę maldą 

pagal kurią nors Bažnyčios nustatytą formą, taip išgyvendamas Kristaus gyvenimo slėpinius. 

 

14. Pranciškoniškasis jaunimas teliudija savo karštą meilę Mergelei Marijai, nuolankiai 

Viešpaties tarnaitei ir Pranciškoniškosios šeimos globėjai bei užtarėjai, su pasitikėjimu uoliai 

melsdamasis bei sekdamas jos paklusnumu Dievo žodžiui ir besąlygišku atsidavimu Dievo 

kvietimui. 

 

15. Susivienijęs su neturtėliu ir paklusniu Kristumi, Pranciškoniškasis jaunimas ištikimai 

teatlieka savo pareigas ir teieško tinkamo santykio su laikinosiomis gėrybėmis, supaprastindamas 

savo materialinius poreikius. Tebūna tvirtai nusistatęs prieš vartotojiškumą ir prieš ideologijas bei 

praktikas, teikiančias pirmenybę turtui, o ne žmogiškosioms ir religinėms vertybėms, ir leidžiančias 

išnaudoti žmogų.  

 

16. Laikydamasis Palaiminimų dvasios Pranciškoniškasis jaunimas tesistengia apvalyti savo 

širdį nuo bet kokio turto ir valdžios troškimo. Tebūna kaip „piligrimai ir svetimšaliai“, keliaujantys 

į Tėvo namus, ir, įsipareigodami išlaikyti širdies tyrumą, teišsilaisvina mylėti Dievą ir brolius. 

 

17. Pranciškoniškasis jaunimas testiprina tikrus visuotinės brolybės pamatus ir visa kur 

tekuria priėmimo dvasią bei brolystės atmosferą. Nuolankia ir pagarbia dvasia tepriima visus 

žmones kaip Viešpaties dovaną ir Kristaus atvaizdą. Brolystės jausmas leis jiems džiaugsmingai 

save laikyti lygiais su visais žmonėmis, ypač su mažiausiais. Tebendradarbiauja su judėjimais, 

skatinančiais tautų brolystę, ir tesilaiko aiškios pozicijos, kai bet kuria priespaudos ar abejingumo 

forma pažeidžiamas žmogiškasis orumas. 

 

18. Pranciškoniškasis jaunimas, drauge su kitais geros valios žmonėmis pašauktas kurti 

broliškesnį ir evangeliškesnį pasaulį, idant ateitų Dievo Karalystė, tevykdo savo pareigas ir 

tinkamai lavinasi. Su ta pačia tarnystės dvasia jie teprisiima savo socialinę ir pilietinę atsakomybę. 

 

19. Savo šeimose Pranciškoniškasis jaunimas tepuoselėja pranciškoniškąją taikos, 

ištikimybės ir pagarbos gyvybei dvasią, stengdamasis tapti jau atnaujinto Kristuje pasaulio ženklu. 

Tebendradarbiauja su visais, kurie Bažnyčioje ir visuomenėje stengiasi patvirtinti ištikimybės vertę 

bei pagarbą gyvybei bet kuriomis aplinkybėmis – nuo prasidėjimo iki mirties. Santuokai 

besiruošiantys jaunuoliai giliai teliudija sakramentu pašventintos meilės grožį ir jėgą savo šeimai, 

Bažnyčiai ir pasauliui. 

 

20. Atmindami, kad yra taikos, kuri turi būti be paliovos kuriama, nešėjai, jaunuoliai teieško 

vienybės ir broliško sutarimo dialogu, pasitikėjimu žmoguje glūdinčia dieviškąja sėkla ir 
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perkeičiančia meilės bei atleidimo galia. Gerbdami savo autentiškus pagrindus tebendradarbiauja su 

skatinančiais taiką judėjimais ir institucijomis. 

 

21. Pranciškoniškasis jaunimas tegerbia kitus kūrinius, gyvus ir negyvus, kurie „nešioja 

Aukščiausiojo žymes“, ir tesistengia pereiti nuo pagundos išnaudoti kūriniją prie pranciškoniškosios 

visuotinės brolybės minties. Drauge su kitais tededa pastangas, kad būtų išvengta gamtos taršos bei 

niokojimo. 

 

22. Pranciškoniškasis jaunimas kaip „tobulo džiaugsmo“ skleidėjas bet kuriomis 

aplinkybėmis tesistengia kitiems nešti džiaugsmą ir viltį. Jis yra pašauktas sukurti gyvenimo bei 

aplinkos sąlygas, nekeliančias grėsmės žmogui, bet padedančias atpažinti Dievo valią. Teprisideda 

prie vargo ir pesimizmo mažinimo, rengdamas geresnę ateitį. Teįsipareigoja savo aplinkoje kurti 

tikėjimo ir vilties dvasią, idant į „seserį mirtį“ būtų žiūrima kaip į perėjimą pas Tėvą. 

 

 

III skyrius 

 

UGDYMAS 

 

23. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nariai dalyvauja nuolatiniame ugdyme. 

Pranciškoniškojo jaunimo pašaukimo kelionė susideda iš 3 etapų: apsisprendimo, pasiruošimo 

Pažadui, pašaukimo gilinimo. 

 

24. Nacionalinę ugdymo programą: metų temą, ugdymo medžiagą ir gaires, vadovaudamasi 

tarptautinės Jaupra ugdymo programos rekomendacijomis, parengia Nacionalinė taryba. 

 

25. Pranciškoniškojo jaunimo ugdymo tarnystę dalijasi atsakingasis už ugdymą, dvasinis 

asistentas ir broliškas vadovas. 

 

26. Skatinama, kad prie Jaupra brolijų veiktų paruošiamosios vaikų grupės – Pranciškučiai, 

o Jaupra ir OFS su dvasinių asistentų (brolių ar seserų) pagalba tarnautų bei padėtų šių vaikų 

ugdymui. 

 

Apsisprendimo etapas 

 

27. Apsisprendimo etapas yra ieškojimo, brolijos pažinimo ir priėmimo laikotarpis, kuris 

baigiasi apsisprendimu pradėti pasiruošimą Pranciškoniškojo jaunimo Pažadui. Šio etapo trukmė 

yra 3-6 mėnesiai. Trukmę galima keisti, atsižvelgiant į kandidato interesus ir vietinės tarybos 

nuomonę. Iš paruošiamųjų Pranciškučių grupių ateinantiems kandidatams šis etapas nebūtinas.  

 

28. Prašymo pradėti ruoštis Pažadui anketą kandidatas pateikia raštu vietinės brolijos 

prezidentui. Priimamas asmuo turi būti 14-28 metų amžiaus, nevedęs ir neturintis vaikų, išpažinti 

katalikų tikėjimą ir vienybę su Bažnyčia, būti priėmęs arba ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, 

gyventi pagal krikščioniškos moralės principus. Vietinė taryba priima sprendimą dėl prašymo, 

praneša atsakymą kandidatui ir informuoja broliją.  

 

Pasiruošimo Pažadui etapas 

 

29. Pasiruošimo Pažadui etapas prasideda Įvesdinimo apeigomis, kurios atliekamos pagal 

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Apeigyną (toliau – Apeigynas). Įvesdinimo apeigos yra 

privačios – jose dalyvauja tik Jaupra brolija ar kiti Pranciškoniškosios šeimos atstovai. 
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30. Pasiruošimo Pažadui etapas yra ugdymo laikas, skirtas pažinti Evangeliją ir pagal 

šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį ja gyventi Jaupra brolijoje. Šio etapo trukmė – vieneri mokslo 

metai, kuriuos galima pratęsti dar vieneriais, jei tuo suinteresuotas kandidatas arba rekomenduoja 

atsakingasis už ugdymą ir vietinė taryba. Visiems kandidatams privalomi savaitiniai ugdymo 

susitikimai ir Pasiruošimo Pažadui rekolekcijos etapo pabaigoje. 

 

31. Pabaigęs ugdymo laikotarpį, kandidatas vietinės brolijos prezidentui raštu pateikia 

prašymą duoti Pranciškoniškojo jaunimo Pažadą. Rekomenduodami kandidatą ant prašymo pasirašo 

vietinės brolijos atsakingasis už ugdymą, dvasinis asistentas ir broliškas vadovas. Vietinė taryba 

slaptu balsavimu priima sprendimą dėl prašymo, praneša atsakymą kandidatui ir informuoja broliją.  

 

32. Pranciškoniškojo jaunimo Pažadas yra viešas veiksmas, kuriuo jaunuolis atnaujina savo 

Krikšto pažadus, tampa pilnateisiu Jaupra brolijos ir Pranciškoniškosios šeimos nariu bei 

įsipareigoja konkrečiai brolijai. Pagal Apeigyną atliekamos Pažado apeigos vyksta Eucharistijos 

šventimo metu vietinės bažnyčios, kuriai priklauso Jaupra brolija, bendruomenėje. Pasirašyti 

asmeninio Pažado tekstai saugomi vietinės brolijos archyve. Vietinės brolijos prezidentas pagal 

nustatytą formą pateikia Nacionalinei tarybai davusiųjų Pažadą sąrašą. 

 

33. Kasmet vietinėje brolijoje vyksta Pažado atnaujinimas, kurio metu jaunuoliai prisimena 

savo Pažadą ir atnaujina savo įsipareigojimą konkrečiai brolijai. Pagal Apeigyną atliekamos Pažado 

atnaujinimo apeigos yra privačios – jose dalyvauja tik Jaupra brolija ar kiti Pranciškoniškosios 

šeimos atstovai. Pažadą atnaujinti rekomenduojama kartu su naujų kandidatų Įvesdinimo apeigomis.  

 

Pašaukimo gilinimo etapas 

 

34. Davus Pažadą, prasideda Pašaukimo gilinimo etapas, skirtas įgyvendinti OFS Regulos 

įkvėpimus, ištirti savąjį pašaukimą ir atsakyti į Dievo kvietimą. Tai yra gyvos savitarpio bendrystės 

su Pranciškoniškąja šeima, misijos ir tarnavimo Bažnyčiai bei visuomenei laikas. 

 

35. Kadangi Jaupra savo prigimtimi yra laikina jauno žmogaus pašaukimo kelionė, 

Pašaukimo gilinimo etapas, o taip pat ir narystė Jaupra brolijoje baigiasi, kai asmuo priima esminius 

sprendimus, susijusius su gyvenimo pašaukimu (santuoka, kunigyste, pašvęstuoju gyvenimu) arba 

sulaukia 30 metų. Šiais atvejais nacionalinės, regioninių ir vietinių brolijų tarybų nariai gali tęsti 

savo tarnystę Jaupra brolijoje iki kadencijos pabaigos. 

 

36. Atpažinę pasauliečių pranciškonų pašaukimą, Jaupra nariai pavieniui arba grupėmis gali 

pradėti pradinį ugdymą Pasauliečių pranciškonų ordine, kartu priklausydami ir Jaupra brolijai. 

Abiem atvejais kandidatas turi pristatyti asmeninį prašymą vietinės OFS brolijos ministrui. Jaupra 

brolijoje gautas pranciškoniškas ugdymas yra įskaitomas kaip OFS įvesdinimo etapas.  

 

37. Jaupra nariai, norintys duoti OFS įžadus, turi laikytis OFS Regulos, Generalinių 

Konstitucijų ir OFS Apeigyno nurodymų. OFS įžadai užbaigia ir iki galo išpildo Jaupra Pažadą, o 

taip pat nenutraukia narystės Jaupra brolijoje. 

 

 

IV skyrius 

 

ORGANIZACIJA 

 

Narystė 
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38. Kasmet atnaujinantis Pažadą bei nuolat brolijos ugdyme ir veikloje dalyvaujantis 

brolijos narys laikomas aktyviu. Atitolęs ir retai dalyvaujantis brolijos gyvenime narys laikomas 

pasyviu bei netenka teisės balsuoti Rinkimų asamblėjoje. Vietinė taryba kasmet atnaujina aktyvių 

brolijos narių sąrašą. 

 

39. Pažadą davęs jaunuolis, atvykęs gyventi į kitą vietą, kurioje yra veikianti vietinė brolija, 

teprisijungia prie jos kaip pilnateisis narys. Apie perėjimą į kitą broliją jis informuoja savo tarybą ir 

kreipiasi su prašymu į vietinės brolijos, kuriai nori priklausyti, prezidentą. 

 

40. Jei brolijos narys savo žodžiais ar elgesiu šiurkščiai prieštarauja Katalikų Bažnyčios 

mokymui ir šiam Statutui, brolijos taryba svarsto šią situaciją, kalbėdamasi su juo pačiu. Jei narys ir 

toliau rodo nepaklusnumą, taryba slaptu balsavimu gali nuspręsti siūlyti Nacionalinei tarybai 

nutraukti tokio asmens narystę Jaupra brolijoje. 

 

Vietinė brolija 

 

41. Vietinė brolija yra esminė Jaupra ląstelė – vieta, kur broliai ir sesės susitinka bei dalijasi 

savo krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą.  

 

42. Vietinės brolijos nariai renkasi bent kartą per savaitę, kad kartu švęstų Eucharistiją, 

stiprintų savo santykį su Dievu ir vienas kitu. Brolijos susitikimai skirti maldai, Dievo žodžio 

skaitymui, Katalikų Bažnyčios katekizmo studijoms, katechezei ir rekreacijai.  

 

43. Atsiliepdama į Bažnyčios ir visuomenės poreikius, vietinė brolija dalyvauja 

Pranciškoniškosios šeimos ir vietinės bažnyčios bendruomenės iniciatyvose bei pati organizuoja 

įvairias veiklas – evangelizacines misijas, socialines tarnystes, ekologines akcijas ir kt.  

 

44. Norint oficialiai įsteigti vietinę broliją, reikia turėti bent penkis davusius Pažadą narius, 

Nacionalinės tarybos pritarimą, atitinkamos OFS brolijos brolišką vadovą ir Pirmojo ordino 

vyresnybės paskirtą dvasinį asistentą. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidento ir 

atitinkamos regioninės OFS brolijos ministro pasirašytas brolijos patvirtinimo dokumentas 

saugomas vietinės brolijos archyvuose, kopijos nusiunčiamos Nacionalinei tarybai ir atitinkamai 

vietinei OFS brolijai. Būtinas rašytinis vietos ordinaro sutikimas steigiant broliją už Pirmojo ordino 

arba TOR namų ribų. 

 

45. Jei praėjus metams nuo Pažado vietinėje brolijoje lieka mažiau nei penki nariai, tokia 

brolija, iki ji sustiprės, patikima Nacionalinės tarybos globai. Nacionalinė taryba gali paprašyti, kad 

sunkumus išgyvenančią broliją globotų kita netoliese esanti vietinė brolija. 

 

46. Kiekviena vietinė brolija palaiko gyvą savitarpio bendrystę su vietine OFS brolija, iš 

kurios prašo broliško vadovavimo ir keičiasi atstovais savo tarybose. Rekomenduojama, kad OFS 

atstovas ir broliškas vadovas būtų tas pats asmuo. 

 

47. Vietinei brolijai vadovauja dvejiems metams renkama Taryba, kurią sudaro prezidentas, 

viceprezidentas, atsakingasis už ugdymą, sekretorius ir iždininkas. Atsižvelgiant į brolijos 

poreikius, gali būti renkamos ne daugiau kaip dvi papildomos tarnystės (pavyzdžiui, atsakingasis už 

Pranciškučių grupes, atsakingasis už šlovinimą ar kt.). Tarybos nariai taip pat yra vietinės OFS 

tarybos paskirtas broliškas vadovas ir Pirmojo ordino vyresnybės paskirtas dvasinis asistentas. 

 

48. Vietinė taryba renkasi bent kartą per mėnesį. Ji turi šias pareigas:  

- numato dviejų metų veiklos prioritetus,  

- koordinuoja brolijos ugdymą,  
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- organizuoja rekolekcijas ir Pažado šventes,  

- rūpinasi Pranciškučių grupėmis,  

- organizuoja evangelizacines misijas, socialines tarnystes, ekologines akcijas ir kitas 

veiklas,  

- teikia ataskaitas Metinei asamblėjai,  

- atstovauja brolijai regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu,  

- sušaukia ir pasirengia Rinkimų asamblėjai,  

- glaudžiai bendradarbiauja su vietine Pranciškoniškąja šeima ir vietinės bažnyčios 

bendruomene.  

 

49. Vietinės brolijos Rinkimų asamblėja vyksta kas dveji metai, jai pirmininkauja Lietuvos 

pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentas arba jo atstovas, išskyrus savo vietinės brolijos 

rinkimus. Rinkimuose balsuoti ir į Tarybą būti renkami gali visi davę Pažadą aktyvūs vietinės 

brolijos nariai.  

 

Regioninė brolija 

 

50. Regioninė brolija yra tam tikram regionui priklausančių vietinių brolijų visuma. Esant 

poreikiui, Nacionalinė taryba gali įsteigti regionines Jaupra brolijas, atitinkančias nacionalinės OFS 

brolijos regioninį suskirstymą. Regioninę broliją sudaro bent trys vietinės brolijos, ji pavaldi 

Nacionalinei tarybai ir yra susijusi su atitinkama regionine OFS brolija. 

 

51. Jei regioninėje brolijoje lieka mažiau nei trys vietinės brolijos, tokia brolija, iki ji 

sustiprės, patikima Nacionalinės tarybos globai. Nacionalinė taryba gali paprašyti, kad sunkumus 

išgyvenančią broliją globotų kita netoliese esanti regioninė brolija. 

 

52. Regioninei brolijai vadovauja trejiems metams renkama Taryba, kurią sudaro 

prezidentas, viceprezidentas, atsakingasis už ugdymą, sekretorius ir iždininkas. Tarybos nariai taip 

pat yra regioninės OFS tarybos paskirtas broliškas vadovas ir Pirmojo ordino vyresnybės paskirtas 

dvasinis asistentas. 

 

53. Regioninė taryba renkasi bent kartą per tris mėnesius. Ji turi šias pareigas:  

- numato trejų metų veiklos prioritetus,  

- koordinuoja vietinių brolijų ugdymą ir veiklą,  

- lanko brolijas,  

- teikia ataskaitas Metinei asamblėjai,  

- sušaukia ir pasirengia Rinkimų asamblėjai,  

- palaiko ryšį tarp Nacionalinės tarybos ir vietinių brolijų. 

 

54. Regioninės brolijos Rinkimų asamblėja vyksta kas treji metai, jai pirmininkauja 

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentas arba jo atstovas. Rinkimų asamblėjoje 

dalyvauja ir balsuoti gali ankstesnės Regioninės tarybos nariai, visų regioninę broliją sudarančių 

vietinių tarybų atstovai ir vietinių brolijų delegatai. Atsižvelgdama į regioninės brolijos situaciją, 

Regioninė taryba nustato vietinių tarybų atstovų skaičių, taip pat vietinių brolijų delegatų skaičių, 

kuris turi būti ne mažesnis negu vietinių tarybų atstovų skaičius. Į Tarybą gali būti renkami visi 

davę Pažadą aktyvūs regioninės brolijos nariai. 

 

Nacionalinė brolija 

 

55. Nacionalinė brolija yra visų vietinių brolijų visuma. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo 

brolija yra juridinis asmuo, veikiantis kaip tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. 
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56. Nacionalinei brolijai vadovauja trejiems metams renkama Nacionalinė taryba, kurią 

sudaro prezidentas, viceprezidentas, atsakingasis už ugdymą, sekretorius, iždininkas, atsakingasis 

už Pranciškučių grupes ir tarptautinis delegatas. Nacionalinės tarybos nariai taip pat yra Lietuvos 

pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės kapitulos išrinktas broliškas vadovas ir Pirmojo ordino 

vyresnybės paskirtas (-i) dvasinis (-iai) asistentas (-ai). 

 

57. Nacionalinė taryba renkasi bent kartą per tris mėnesius. Ji turi šias pareigas:  

- numato trejų metų veiklos prioritetus ir sudaro veiklos programą,  

- vadovaudamasi tarptautinės Jaupra ugdymo programos rekomendacijomis, parengia 

nacionalinę ugdymo programą: metų temą, ugdymo medžiagą ir gaires, 

- koordinuoja regioninių ir vietinių brolijų ugdymą bei veiklą,  

- lanko brolijas ir rūpinasi naujų brolijų steigimu,  

- dalyvauja Pažado šventėse,  

- sušaukia ir vadovauja Metinei asamblėjai,  

- koordinuoja pasirengimą metiniam Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos 

susitikimui,  

- sušaukia ir pasirengia Rinkimų asamblėjai,  

- koordinuoja pasirengimą metiniam Lietuvos Pranciškučių susitikimui,  

- glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir pasaulio Pranciškoniškąja šeima, 

- prižiūri nacionalinės brolijos internetinį puslapį, 

- visuose lygiuose atstovauja nacionalinei brolijai. 

 

58. Nacionalinės brolijos Rinkimų asamblėja vyksta kas treji metai, jai pirmininkauja 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras arba jo atstovas. Rinkimų 

asamblėjoje dalyvauja ir balsuoti gali ankstesnės Nacionalinės tarybos nariai, visų regioninių ir 

vietinių tarybų atstovai bei vietinių brolijų delegatai. Atsižvelgdama į nacionalinės brolijos 

situaciją, Nacionalinė taryba nustato regioninių ir vietinių tarybų atstovų skaičių, taip pat vietinių 

brolijų delegatų skaičių, kuris turi būti ne mažesnis negu visų į Rinkimų asamblėją pakviestų tarybų 

atstovų skaičius. Į Nacionalinę tarybą gali būti renkami visi davę Pažadą aktyvūs nacionalinės 

brolijos nariai. 

 

Rinkimų asamblėja 

 

59. Visų lygių Rinkimų asamblėją prieš mėnesį sušaukia atitinkamos tarybos, kvietime 

nurodydamos rinkimų vietą, datą ir laiką bei kviečiamų atstovų skaičių. Į Rinkimų asamblėją 

kviečiami tik aktyvūs brolijų nariai. Rinkimų asamblėja teisėtai įvyksta, jei joje dalyvauja daugiau 

kaip pusė kviestų rinkėjų.  

 

60. Rinkimų asamblėjoje kaip stebėtojai dalyvauja dvasinis asistentas ir broliškas vadovas. 

Rinkimų asamblėjos pradžioje kadenciją baigusi taryba pateikia brolijai veiklos ir finansinę 

ataskaitas. Rinkimų asamblėjos pirmininkas iš asamblėjos dalyvių skiria sekretorių ir du balsų 

skaičiuotojus, pakviečia rinkėjus siūlyti kandidatūras prieš renkant kiekvieną tarnystę. Rinkimų 

asamblėjoje balsavimas yra slaptas. 

 

61. Visų lygių prezidento, viceprezidento ir atsakingojo už ugdymą išrinkimui reikia 

absoliučios balsų daugumos, t.y. daugiau nei pusės rinkimuose dalyvaujančių balsų. Po dviejų 

nedavusių rezultatų balsavimų balsuojama už du daugiausiai balsų surinkusius kandidatus, arba, jei 

jų yra daugiau nei du, – už du seniausiai davusius Pažadą. Jei per trečiąjį balsavimą abu surenka 

vienodai balsų, išrinktu laikomas seniau Pažadą davęs kandidatas. Jei abu kandidatai Pažadą davė 

kartu, išrinktu laikomas vyresnis amžiumi kandidatas.  
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62. Visų lygių sekretoriaus, iždininko ir kitų tarnysčių išrinkimui, jei pirmame balsavime 

nesurenkama absoliuti dauguma, antrame balsavime pakanka santykinės balsų daugumos. 

 

63. Visų lygių prezidentas ir viceprezidentas gali būti išrinkti tik dviem kadencijoms 

paeiliui. Kiti visų lygių tarybos nariai gali būti renkami daugiau nei dviem kadencijoms paeiliui, bet 

tokiu atveju turi per pirmąjį balsavimą surinkti du trečdalius dalyvaujančiųjų balsų. Tik kadenciją 

baigęs prezidentas negali būti išrinktas viceprezidentu. Yra nesuderinamos dviejų skirtingų lygių 

prezidento pareigos ir to paties lygio prezidento, viceprezidento, atsakingojo už ugdymą, 

sekretoriaus ir iždininko pareigos. Pareigų nesuderinamumas negalioja išimtiniais pareigų 

pavadavimo atvejais. 

 

64. Kai visų lygių prezidento pareigos lieka laisvos dėl atsistatydinimo ar kitų priežasčių, jas 

prisiima viceprezidentas iki išrinkto prezidento kadencijos pabaigos. Į laisvas visų lygių 

viceprezidento pareigas taryba išrenka vieną iš savo narių, suteikdama įgaliojimus iki artimiausios 

Rinkimų asamblėjos. Kai lieka laisvos Nacionalinės tarybos nario pareigos, Nacionalinė taryba iš 

savo narių paskiria jo pavaduotoją, suteikdama įgaliojimus iki artimiausios Rinkimų asamblėjos. 

Likus laisvoms vietinės ar regioninės tarybos nario pareigoms, taryba paskiria jo pavaduotoją – 

vieną iš tarybos arba brolijos narių, suteikdama įgaliojimus iki artimiausios Rinkimų asamblėjos. 

Atsistatydinimo iš pareigų atveju tarybos narys pateikia prašymą tos tarybos prezidentui. Apie 

pakeitimus informuojamos aukštesnių lygių tarybos. Vietinės ar regioninės brolijos prezidento 

atsistatydinimo prašymas pateikiamas nacionaliniam prezidentui. 

 

Tarnystės brolijoje 

 

65. Visų lygių prezidentas koordinuoja brolijos veiklą, sušaukia ir vadovauja tarybos 

susirinkimams, parengia metinę veiklos ataskaitą, atstovauja brolijai palaikant ryšius su kitomis 

brolijomis, organizacijomis, bažnytine ir civiline valdžia. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo 

brolijos prezidentas atstovauja nacionalinei brolijai Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 

Nacionalinėje taryboje. Vietinių ir regioninių brolijų prezidentai atstovauja savo brolijoms 

atitinkamose OFS tarybose. Jie turi balsavimo teisę OFS tarybose, jei yra įžadus davę pasauliečiai 

pranciškonai. 

 

66. Visų lygių viceprezidentas bendradarbiauja su prezidentu ir palaiko jį, atliekantį savo 

tarnystę, vykdo tarybos ar asamblėjos jam patikėtas pareigas, pavaduoja prezidentą jam nesant arba 

dėl laikinų kliūčių negalint eiti savo pareigų bei prisiima prezidento pareigas, kai šios lieka laisvos. 

 

67. Visų lygių atsakingasis už ugdymą kartu su dvasiniu asistentu ir brolišku vadovu 

organizuoja brolijos ugdymą bei rūpinasi brolių ir sesių ugdymu visuose pašaukimo kelionės 

etapuose. Nacionalinis atsakingasis už ugdymą kartu su Nacionaline taryba, vadovaudamiesi 

tarptautinės Jaupra ugdymo programos rekomendacijomis, kasmet parengia nacionalinę ugdymo 

programą: metų temą, ugdymo medžiagą ir gaires, ir bent kartą per metus organizuoja ugdymo 

seminarą visų brolijų ugdytojams. Vietinių brolijų atsakingieji už ugdymą vadovaujasi nacionaline 

ugdymo programa, dalyvauja ugdymo seminaruose, organizuoja visų pašaukimo kelionės etapų 

ugdymo susitikimus ir brolijos rekolekcijas. 

 

68. Visų lygių sekretorius protokoluoja tarybos susirinkimus ir kartu su prezidentu pasirašo 

oficialius brolijos dokumentus, tvarko brolijos archyvus ir rašo kroniką, rūpinasi korespondencija ir 

viešaisiais ryšiais. 

 

69. Visų lygių iždininkas rūpinasi brolijos iždu ir veda finansinę apskaitą, parengia metinę 

finansinę ataskaitą ir kartu su prezidentu pasirašo finansinius brolijos dokumentus. 
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70. Visų lygių atsakingasis už Pranciškučių grupes su dvasinių asistentų (brolių ar seserų) ir 

broliškų vadovų pagalba rūpinasi prie Jaupra brolijų veikiančiomis vaikų grupėmis –

 Pranciškučiais. Nacionalinis atsakingasis už Pranciškučių grupes koordinuoja visas Lietuvoje 

veikiančias Pranciškučių grupes, kasmet parengia ugdymo programą ir organizuoja metinį Lietuvos 

Pranciškučių susitikimą. 

 

71. Tarptautinis delegatas palaiko ryšius su tarptautine Jaupra koordinacine komanda, 

bendrauja ir bendradarbiauja su kitų šalių tarptautiniais delegatais, dalyvauja tarptautinio lygmens 

rinkimuose, teikia duomenis tarptautinėms OFS ir Jaupra brolijoms. 

 

72. Jei atsižvelgiant į brolijos poreikius yra renkamos papildomos tarnystės brolijoje, jų 

funkcijas apibrėžia Rinkimų asamblėja. 

 

73. Visų lygių broliškas vadovas ir dvasinis asistentas yra pilnateisiai ir turintys balsą 

brolijos, kuriai teikia pagalbą ir kurios veikloje bendradarbiauja, tarybos nariai. Savo balsavimo 

teise jie nesinaudoja Rinkimų asamblėjoje ir sprendžiant finansinius klausimus. 

 

Broliškas vadovavimas 

 

74. Visų lygių broliškas vadovas yra jungiamoji grandis, užtikrinanti tęstinį santykį tarp 

OFS ir Jaupra brolijų. Pagrindinė broliško vadovo misija yra evangelinio gyvenimo liudijimas, 

atsiskleidžiantis bendraujant su Jaupra. Jis organizuoja bendrus OFS ir Jaupra susitikimus, skatina 

abipusį domėjimąsi, reguliariai informuoja OFS tarybą apie savo veiklą su Jaupra, dalyvauja Jaupra 

tarybos posėdžiuose ir kitose jaunimo veiklose. Nacionalinis broliškas vadovas organizuoja OFS ir 

Jaupra nacionalinių tarybų susitikimus. 

 

75. Broliškas vadovas kartu su atsakinguoju už ugdymą ir dvasiniu asistentu dalijasi jaunimo 

ugdymo tarnystę. Nacionalinis broliškas vadovas koordinuoja broliškus vadovus nacionaliniu 

lygmeniu ir organizuoja jiems ugdymo seminarus, kad padėtų geriau pasiruošti savo tarnystei.  

 

76. Visų lygių Jaupra tarybos kreipiasi į atitinkamo lygio OFS tarybas prašydamos paskirti 

broliško vadovo tarnystei tinkamą ir gerai pasiruošusį brolį ar sesę. Pageidautina, kad broliškas 

vadovas būtų atitinkamos OFS tarybos narys ir taip galėtų geriau koordinuoti abiejų brolijų 

gyvenimą bei veiklas. Nacionalinis broliškas vadovas yra renkamas Lietuvos pasauliečių 

pranciškonų ordino Nacionalinėje kapituloje. 

 

Dvasinė asistencija 

 

77. Dvasinis asistentas yra pranciškoniškojo dvasingumo ir broliškos meilės liudytojas, 

skatinantis Jaupra narių ištikimybę pranciškoniškai charizmai, vienybei su Bažnyčia bei visa 

Pranciškoniškąja šeima ir bendradarbiaujantis jaunuolių žmogiškajame, krikščioniškajame ir 

pranciškoniškajame ugdyme. 

 

78. Dvasinis asistentas kartu su atsakinguoju už ugdymą ir brolišku vadovu dalijasi jaunimo 

ugdymo tarnystę. Nacionalinis dvasinis asistentas koordinuoja dvasinius asistentus nacionaliniu 

lygmeniu ir organizuoja jiems ugdymo seminarus, kad padėtų geriau pasiruošti savo tarnystei. 

Nacionalinis dvasinis asistentas bent kartą per metus organizuoja rekolekcijas Nacionalinės tarybos 

nariams. 

 

79. Visų lygių Jaupra tarybos kreipiasi į Pirmojo ordino arba Trečiojo ordino (TOR) 

vyresnybę prašydamos paskirti dvasinį asistentą. Kad būtų liudijamas pranciškoniškas 

dvasingumas, dvasinis asistentas tebūna Pirmojo ordino arba TOR narys. Kuomet neįmanoma 
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brolijai paskirti tokio dvasinio asistento, kompetentingas aukštesnysis vyresnysis gali dvasinės 

pagalbos teikimo tarnystę patikėti kitų pranciškoniškųjų institutų pašvęstojo gyvenimo broliams ar 

seserims, šiai tarnystei parengtiems OFS nariams, kitiems vyskupijos dvasininkams ar vienuoliams 

ne pranciškonams. Visų lygių Jaupra brolijai dvasiniai asistentai paskiriami, vadovaujantis OFS 

Generalinėmis Konstitucijomis ir OFS Dvasinės ir pastoracinės pagalbos statutu. 

 

Svarbiausi susitikimai 

 

80. Svarbiausias metų organizacinis susitikimas yra Metinė asamblėja, kurioje dalyvauja 

Nacionalinė taryba, regioninių ir vietinių tarybų atstovai, OFS Nacionalinės tarybos atstovai, 

broliški vadovai ir dvasiniai asistentai. Metinės asamblėjos metu vietinės ir regioninės tarybos 

Nacionalinei tarybai pateikia metines ataskaitas, nacionalinis prezidentas Asamblėjai pateikia 

metinę veiklos ataskaitą, nacionalinis iždininkas – metinę finansinę ataskaitą. Metinėje asamblėjoje 

pristatoma metų ugdymo programa, sudaromas metų veiklos planas ir sprendžiami svarbiausi 

nacionalinės brolijos klausimai. 

 

81. Svarbiausias metų ugdymo susitikimas yra Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos 

susitikimas, organizuojamas Nacionalinės tarybos ir kurios nors iš vietinių Jaupra brolijų. Šis 

susitikimas atskleidžia metų ugdymo temą ir yra skirtas žmogiškam, krikščioniškam ir 

pranciškoniškam jaunimo ugdymui. Skatinama, kad susitikime dalyvautų visų pašaukimo kelionės 

etapų Jaupra nariai; renginys yra atviras visam Jaupra besidominčiam jaunimui.  

 

82. Svarbiausia metų evangelizacinė misija yra Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į 

Porciunkulės atlaidus. Skatinama, kad jame dalyvautų visi davę Pažadą ir besiruošiantys pradėti 

ugdymą Jaupra brolijoje nariai. 

 

 

V skyrius 

 

PAPILDYMAI IR PATAISOS 

 

83. Teksto neaiškumai ar abejonių sukeliančios vietos aiškinamos ir sprendžiamos 

Nacionalinės tarybos pagal OFS Regulą, Generalines Konstitucijas, Tarptautinės OFS brolijos 

statutą ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinį statutą. 

 

84. Statuto pataisoms, kad jos įsigaliotų, turi pritarti 2/3 Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo 

brolijos asamblėjos narių ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba. 

 

___________________ 

 

 


