
   KARITATIVNA GRUPA
Zahvalni smo svima koji su doprinijeli da akcija prodaje sadnica uspije iznad 
očekivanja i koji su podržali događanja svojim prinosima cvijeća i kolača, radom 
na radionicama i sudjelovanjem na predstavi.
Za posebne nakane bratstva će se moliti u srijedu 18. travnja u 17.30 sati kod 
groba č. s. B. o. Vendelina uz čitanje nekrologija za travanj. U subotu 21. travnja 
održat će se duhovna obnova za članove grupe i poslužitelje pučke kuhinjice. 
Redovni radni susret će biti u utorak 3. travnja u 16.30 sati.

   TEČAJ ZA VOLONTERE U PALIJATIVNOJ SKRBI
Novi tečajevi kreću u dvije paralelne grupe: 

 • od 11. travnja do 6. lipnja – svake srijede od 17-19 sati u Hrvatskoj udruzi 
prijatelja hospicija, Hirčeva 1

 • od 12. travnja do 14. lipnja – svakog četvrtka od 17-19 sati u Centru za 
palijativnu skrb i medicinu, Maksimirska 286

Za sve koji se prijave preko Grupe za palijativnu skrb tečaj je besplatan. Prijave 
su moguće u vremenima dežurstava za palijativnu skrb i u sobici.

   UMRLI
Dana 13. ožujka naš brat Rihardo Gašpar iz generacijske grupe “Izvor“ zamijenio 
je vremeniti život vječnim. Vječne zavjete u našem bratstvu dao je 29. svibnja 
1994. Molimo za našeg pokojnog brata.

   GRUPA ZA OBITELJ
Grupa poziva svoje članove da se zajedno sa svojim obiteljima pridruže proslavi 
Dana Bratstva na blagdan bl. Lukezija te time posvijeste svoje poslanje življenja 
franjevaštva u svijetu.

   GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne supervizijske susrete 11. i 
25. travnja na Sigetu u 17 sati. 
Rekreacija 60+ je svakog ponedjeljka i srijede na Sigetu u 10 sati pod vodstvom 
naše sestre prof. tjelesne kulture Snježane Beri. Vježbe uključuju vježbe za 
cirkulaciju, korektivne vježbe, učenje pravilnog disanja itd. Pored toga ostaje 
vremena i za druženje i razgovor.
Grupa za međusobnu podršku onkoloških bolesnika “Ruže sv. Elizabete“ 
svoj susret imat će 17. travnja u 11 sati na Sigetu.
Grupa za očuvanje stvorenog imat će susret 12. travnja u 17 sati na Sigetu.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
16. travnja: Godišnja obnova zavjeta
17. travnja: Franjevački utorak - Tema: Dan planeta Zemlje
18. travnja: Služba Riječi povodom Dana planeta Zemlje
21. travnja: Susret Glasnika Velikoga Kralja
28. travnja: Blagdan bl. Lukezija - Dan Bratstva
  4. svibnja: Mjesečno klanjanje poslije večernje sv. mise
  6. svibnja:  Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
  Ulazak u novicijat grupe kandidata
  Vječni zavjeti grupe “Sv. Ljudevit kralj”
  Vječni zavjeti grupe “Kana Galilejska”

   ZAVJETI I GODIŠNJICE ZAVJETA
 3. travnja: “Mudraci” (1. god.)
11. travnja: “Bl. Alojzije Stepinac”
         (2. god.)
25. travnja: “Asiški Seraf” (13. god.)
 1. svibnja: “Ovčice Božje” (7. god.)

 2. svibnja: “Asiz” (8. god.)
 4. svibnja: “Nebeski Glasnici” (4. god.)
 5. svibnja: “Betanija” (10. god.)
 6. svibnja: “Tabor” (11. god.)
        “Brat Anđeo“ (5. god.)

   SUSRETI INTERESNIH GRUPA
BIBLIJSKA GRUPA - srijedom poslije večernje sv. mise. 
LITERARNA GRUPA - druga srijeda u mjesecu od 17.30 do 18.30 sati.

   DEŽURSTVA I KNJIŽNICA
U našoj se sobici dežura ponedjeljkom i četvrtkom od 17.30 do 18.30. 
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.
Dežurstva za palijativnu skrb su na Sigetu svaki radni dan od 8.00 do 16.00 
kada mogu doći ili nazvati svi koji trebaju pomoć grupe ili bi se htjeli uključiti 
u njezin rad kao volonteri. Broj telefona je 01/5588 917.

   DONACIJE I UPLATE
Sve doprinose i donacije možete uplaćivati na naš kunski žiro račun uz poziv 
na broj prema potrebama: “89” za bratstvo, “99” za karitas, “100” za dopri-
nos za više razine (30 kn godišnje, uz opis plaćanja “Doprinos za više razine 
- ime i prezime”), “7001” za pomoć bratstvu u Pakistanu, “1001” za potrebe 
beskućnika, “2001” za potrebe palijativne grupe, “3001” za potrebe ekološke 
grupe i “4001” za potrebe kuhinjice za siromašne. 

   POMOZIMO BRAĆI U POTREBI U PAKISTANU
Naš brat Inderyas Sardar iz bratstva OFS-a u Karačiju u Pakistanu moli pomoć za 
uzdržavanje i školovanje posvojene djece. Svoje priloge možete ostaviti u našoj 
sobici ili uplatiti na kunski žiro-račun našeg bratstva (uz poziv na broj “7001”).

   IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE VIJEĆA
Dana 28. ožujka je održana sjednica na kojoj su predstavljeni: grupa kandidata 
koja će 6. svibnja ući u novicijat, grupe “Bl. Ivan Pavao II.” i “Zrno“  koje će 12. 
svibnja položiti privremene zavjete, i grupe “Sv. Ljudevit kralj” i “Kana Gali-
lejska“ koje će 6. svibnja položiti vječne zavjete. Medijska grupa je pokrenula 
novi listić “Život bratstva” u kojem će periodički donositi vijesti i osvrte na 
događanja. Prijave za hodočašće u Asiz su otvorene do 30. travnja.

   OBILJEŽAVANJE DANA PLANETA ZEMLJE
Ove godine Dan planeta Zemlje obilježit će se tribinom (u sklopu Franjevačkog 
utorka) u utorak 17. travnja u prolaznoj dvorani i Službom Riječi u srijedu 
18. travnja u crkvi. Tema tribine je „Električna energija – potrošnja i moguće 
uštede“, a o njoj će govoriti naš brat mr. sc. Mario Maričević.



   SVJETOVNI UZORI
Bl. Lukezije sa svojom ženom, koja se zvala Buonadonna, smatraju se prvim 
članovima Trećega reda sv. Franje. Bio je suvremenik sv. Franje. Sav se predao 
zemaljskim probitcima, nije imao drugog ideala doli postati bogat i domoći 
se vlasti. Stoga se zapleo u politiku, a bio je vješt trgovac i bankar. Uspješnost 
poslova pretpostavljao je pravilima poštenja. No jednoga je dana slušao 
propovijed sv. Franje i to ga je duboko ganulo. Zanio se franjevačkim načinom 
života, pa je zamolio sv. Franju da predloži novi način savršenijega života 
oženjenih ljudi u svijetu. Iz toga se izvio Treći red sv. Franje.  Vele da su oboje 
njih umrli 28. travnja 1250.

Kunski žiro-račun našeg Bratstva: 
Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo  Kaptol, Kaptol 9, Zagreb, 

Raiffeisenbank Austria, d.d., br. 2484008-1104162874

RAST U ZAJEDNIŠTVU

    NAKANE ČASOSLOVA:
 » Da se radujemo Kristovu uskrsnuću i budemo zagovorom

sv. Franje njegovi svjedoci sve do kraja zemlje a osobito u
svojoj obitelji i našemu bratstvu.
 » Da rado jedni drugima peremo noge i u svemu služimo na 

ponizan način i s uvijek većom ljubavlju po zagovoru sv.
Elizabete.
 » Da gledamo Krista koji je za nas bio prezren i nasljedujemo 

ga postavši radi njega prezreni na ovome svijetu po zagovoru 
sv. Klare.

Sve komentare, prijedloge i primjedbe za Bilten šaljite na: bilten.kaptol@ofs.hr

Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista “Brat Franjo” i glasilo 
Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a “Bratstvo”

Odgovara: Mario Bondža, Kaptol 9, Zagreb, tel. 01/4814 260, 

e-mail: kaptol@ofs.hr, web: kaptol.ofs.hr

   EVANGELIZIRANI DA BI EVANGELIZIRALI
Što radi Isus?
...Na početku moramo živjeti poslanje proroka. Prorok živi, ne izmišlja, ne 
pogađa budućnost. Prorok je osoba (muškarac ili žena) koja živi s nogama 
čvrsto ukorijenjenima u sadašnjosti. I svakog se dana spominje Božje vjernosti 
kako bi mogao pokrenuti izvore nade za budućnost... 
Početi iznova graditi nadu
...Ovo je Emaus! Ovo je izazov da izgradimo OIKOS (kuću). Ovo je vrijeme za 
OIKONOMIJU jer izgleda da je ekonomija na koljenima. Između ostalog, mi i 
dalje mislimo da su ekonomija i #inancije ista stvar, a nije...
fra Fernando Ventura, OFMCap, Projekt trajne formacije MV OFS-a, veljača 2012.

  Bog uvijek ima inicijativu u našemu 
životu. Zemlja i svemir nastali su njegovom 
inicijativom, kao i mnogi događaji tijekom 
povijesti, sve do najvećega: uskrsnuća iz 
groba Isusa Krista. Između ostalih stvarnosti 
u životu čudesno je i postojanje svakoga 
od nas. Bog nas je htio, to je bila njegova 
inicijativa. Htio je da ugledamo svjetlo dana. 
Svjetlo je tajna. Svjetla nije nikad dosta oko 
nas niti u nama. Za svjetlo je potrebno imati 
otvoreno srce. 
  Već dvije tisuće godina, svake godine iznova, 
posebno svečano uz svetkovinu Uskrsa, 
kao i kroz cijelo vazmeno vrijeme, ponovno 
otkrivamo svjetlo uskrsnuća Gospodinova i 
otvaramo svoja srca. Kakvi su plodovi toga? 
Je li se u ovih dvadeset stoljeća nakon Kristova uskrsnuća čovječanstvo išta 
poboljšalo, promijenilo na bolje? Život na zemlji, među ljudima i narodima 
teče svojim uobičajenim tijekom. Rađa se i umire, patnje i boli ostaju iz 
naraštaja u naraštaj, jednako tako i razna zlodjela ljudi: varanja, kukavičluk, 
izdaja, korupcija, ubojstva, ratovi, mržnje, zavisti i neprijateljstva - među 
ljudima pojedincima, među strankama, među narodima ili društvenim 
sustavima.
   No uskrsnuće Gospodinovo puno je svjetla kojemu se želimo otvoriti. 
Otvorimo u vjeri svoja bića Isusu Kristu da nas on može zahvatiti snagom 
svoje ljubavi i osvijetliti u nama smrtne sjene, da zablistamo u njegovu 
svjetlu i takvi ostanemo sada i u vječnosti. 
   Isusova uskrsna prisutnost na našem putu najljepše je što Hrvatska ima. 
Molimo zajedno Isusa, Pobjednika nad smrću, da naša sadašnjost i budućnost 
u snazi njegove preobrazbe budu mirne i blagoslovljene. On donosi nadu na 
svako mjesto, posebno tamo gdje se trpi progonstvo zbog vjere i zauzimanja 
za pravdu i mir. Isus zaziva nadu sposobnu uskrsnuti hrabrost za dobro, i 
to osobito onda kad to nije jednostavno. Njemu, pobjednome Kralju, Njemu 
raspetome i uskrslome, Njemu koji nas je pomirio s Ocem, radosno kličemo 
aleluja. Sretan Uskrs!         fra Petar Cvekan, duhovni asistent
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