
   KARITATIVNA GRUPA
Tijekom travnja grupa je bila aktivna kroz uskrsne posjete braći i sestrama u 
potrebi. Podijeljeno je preko 140 paketa i 7350 kn �inancijske pomoći. Ima i 
onih do kojih nismo dospjeli, pa je na svima vama da nam o njima javite kako 
bismo ih mogli obići i tijekom godine, a ne samo o prigodnim blagdanima.
Dana 21. travnja u prepunoj dvorani na II. katu održana je duhovna obnova za 
grupu i poslužitelje pučke kuhinjice.  
Susret grupe će se održati u utorak 8. svibnja u 16.30 sati.
Neka Gospodin blagoslovi dobrotu naših dobrotvora, hvala svima.

   UMRLI
Dana 5. travnja je preminula Branka Pejnović, s. Sara koja je svoje vječne zavjete 
dala 7. svibnja 2000. u gen. grupi “Franjo“. Dana 18. travnja je preminula  Mirjana 
Kovač, s. Mirjam Ozana koja je svoje vječne zavjete dala 4. svibnja 2008. u gen. 
grupi “Nebeski glasnici”. Molimo za naše pokojne sestre.

   GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne supervizijske susrete 9. i 
23. svibnja u 17 sati na Sigetu. 
Rekreacija 60+ je ponedjeljkom i srijedom u 10 sati na Sigetu pod vodstvom 
naše sestre Snježane Beri, prof. tjelesne kulture. 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 15. svibnja u 11 sati na Sigetu.
Grupa za očuvanje stvorenog imat će susret 14. svibnja u 17 sati na Sigetu.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
  9. svibnja: Glazbeno-poetska večer: “U svjetlu uskrsnog plamena”
12. svibnja: Privremeni zavjeti grupa “Bl. Ivan Pavao II.” i “Zrno” (u 14 sati)
13. svibnja: Obećanja Frame (pod sv. misom u 12 sati)
15. svibnja: Franjevački utorak, tema: “Važnost volontera u palijativnoj  
  skrbi - Iskustva u svijetu i stanje u Hrvatskoj“
19. svibnja: Područno hodočašće u Mikuliće
26. i 29. svibnja: Dani pokreta i udruga
31. svibnja: Majka Božja od Kamenitih vrata,
  euharistijsko slavlje i procesija
  1. lipnja: Mjesečno klanjanje poslije večernje sv. mise
  2. lipnja: Proslava 20. godina Frame na Trsatu
  3. lipnja:  Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   ZAVJETI I GODIŠNJICE ZAVJETA
 7. svibnja: “Franjo” (12. god.)
        “Poverello” (12. god.)
 8. svibnja: “Cvjetići” (19. god.)
        “Brat Jakoba” (1. god.)
10. svibnja: “Ancila” (3. god.)
         “Sv. Elizabeta” (3. god.)

17. svibnja: “Kruh” (20. god.)
29. svibnja: “Izvor” (18. god.)
 2. lipnja: “Milosrđe” (16. god.)
 3. lipnja: “Savršeno veselje” (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.

   ROĐENI
Naša sestra Silvija Galinec, gen. grupa “Magni�icat”, voditeljica Grupe za očuvanje 
stvorenog, rodila je 11. travnja sina Franju. Molimo za naše novorođene.

   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 2. svibnja je održana sjednica na kojoj su utvrđeni termini budućih 
događanja. Privremeni zavjeti grupa “Bl. Ivan Pavao II.” i “Zrno” će biti 12. 
svibnja u 14 sati. Područno hodočašće u Mikuliće je 19. svibnja (program 
na zadnjoj stranici). Hodočašće na Trsat i Kapitul bratstva su pomaknuti za 
tjedan dana, tj. održat će se u subotu, 9. lipnja.

   FRANJEVAČKI UTORAK
Tema ovomjesečne tribine koja će se održati 15. svibnja je “Važnost volon-
tera u palijativnoj skrbi - Iskustva u svijetu i stanje u Hrvatskoj”, a gošća koja 
će o tome govoriti je mr. sc. Renata Marđetko, magistrica palijativne skrbi  i 
predsjednica udruge „Pomoć neizlječivima“.

   GLAZBENO-POETSKA VEČER
Glazbeno-literarna grupa u srijedu, 9. svibnja, u 19.30 sati organizira glaz-
beno-poetsku večer pod nazivom “U svjetlu uskrsnog plamena” na kojoj će 
se, kao svojevrsnoj duhovskoj pripravi, čitati prigodne pjesme naših sestara.



   SVJETOVNI UZORI
Franz Jägerstätter je rođen 1907. u mjestu St. Radegund (Austrija) gdje je 
kao svjetovni franjevac živio sa suprugom i tri kćerke. Bio je jedini stanovnik 
mjesta koji se 1938. izjasnio protiv pripojenja Austrije nacističkoj Njemačkoj 
te se prizivom na savjest odbio za nju boriti. Osuđen je na smrtnu kaznu koja 
je izvršena 9. kolovoza 1943. Papa Benedikt XVI. ga je proglasio blaženim 26. 
listopada 2007. u Linzu. Spomendan mu je 21. svibnja.

   NOVI POSTUPAK ZA BEATIFIKACIJU
Dana 19. ožujka 2012. otvoren je postupak za proglašenje blaženim kard. Franje 
Kuharića (1919-2002) koji se 25. siječnja 1946. zavjetovao u našem bratstvu  
kao b. Toma Akvinski. Osim njega, u našem bratstvu se 1884. zavjetovao, kao 
b. Franjo, i sluga Božji biskup Josip Lang (1857-1924). Molimo za proglašenje 
novih blaženika.

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 zagovorom sv. Franje damo voditi Duhu Svetome i 

njegovu svetom djelovanju u svojim obiteljima i našemu brat-
stvu.
 » Da nas posveti dar novih zvanja u Franjevačkome svje-

tovnom redu i iskreno predanje svih zavjetovanika po zagov-
oru sv. Elizabete.
 » Da promatramo ljepotu i slavu Kristovu i živimo u svemu 

kako nas on uči 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

bi se ekologija trebala zvati “solidarnost”, a etika “bratstvo”.... 

   PROGRAM PODRUČNOG HODOČAŠĆA U MIKULIĆE
  9.00 Okupljanje u Mikulićima - crkva i samostan sestara klarisa
  9.50 Franjevačka krunica
10.30 Euharistijsko slavlje - predslavi fra Ljudevit Maračić
12.00 Polazak na Sveti Duh, u 12.30 Ručak iz torbe i druženje
14.00 Zajednički program u crkvi (Pozdravi, upoznavanje s crkvom i  
 znamenitostima, predstavljanje bratstava i Glasnika Velikoga Kralja)
16.00 Završna molitva - Večernja iz Časoslova

   Najljepši poziv u našemu život je poziv 
Duha. Kad god odgovoriš pozivu Duha da 
moliš, sam je Duh molitveno ozračje. On te 
spaja sa samim sobom, s tobom. Čovjek nije 
nikada sam sebi tako bliz kao kad moli. Kad 
god osjetiš poziv Duha da se pomoliš, Isus 
u tebi moli. ‘Želim s vama moliti’, to čujemo. 
   Poziv Duha može biti zvono koje zove na 
misu, onaj sat koji ti govori da je to naša 
molitva ili misa, bližnji tvoj koji ide ranije, a 
pogotovo ona molitva koju je sv. Franjo umio 
uvjetovati tako da je samo svojim plaštem 
sakrio svoje lice i osjetio se u drugom 
svijetu. Ili ona kad se sv. Klara prostrla pred 
Presvetim. 
   Ljudi s kojima živiš, s kojima se u zajednici susrećeš, tvoje sestre, tvoja 
braća, sve su to pozivi Duha. Koji ti je glavni poziv Duha?
   Što je suprotno Duhu? To je sigurno oholost. Ona neće Duha, ona je dostatna 
sama sebi, ona ne mari za Duha. 
   Duh Sveti nadahnjuje one duše koje se otvaraju Bogu u službi misionara, 
redovnica i redovnica. Duh je Sveti u onima koji se u bračnoj ljubavi jedno 
drugome daruju. Taj je Duh u onima koji se daju za opće dobro. Taj je Duh 
u onima koji se do kraja daju Bogu, i kad su izmučeni govore: ‘Bože moj, ja 
te ljubim, ti si moja nada.’ Taj Duh je u onima koji u najtežim oblicima života 
čuvaju temeljno dostojanstvo čovjeka. Taj Duh Božji je na djelu gdje se gradi 
ono što mržnja pokušava razoriti. Ali ne može bez mene otvoriti moje srce. 
   Neka vam budu blagoslovljeni Duhovi dani. Smatrajmo čast ako nešto 
pretrpimo radi Isusa. A trpimo kad praštamo, kad smo požrtvovni, kad 
gradimo jedni s drugima i dajemo sebe za druge. Dođi, Duše Sveti, obnovi 
nas sve.
                 fra Petar Cvekan, duhovni asistent
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