
   KARITATIVNA GRUPA
Tijekom svibnja naše sestre i braća obilazili su bolesne i potrebite. Zahvaljujemo 
im na njihovoj brizi i davanju sebe. Potrebe su svakim danom sve veće i zahvalni 
smo Gospodinu na svakoj Vašoj dobroti.
Za posebne nakane OFS-a grupa će moliti u ponedjeljak 18. lipnja u 17.30 sati 
kod groba časnog sluge Božjeg o. Vendelina Vošnjaka. Pročitat će se i nekrologij 
za svibanj i lipanj pa pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže. Grupa će svoj 
redovni radni susret imati u utorak 5. lipnja u 16.30.

   PREMINUO FRA PETAR FILIĆ
Dana 9. svibnja, okrijepljen svetim sakramentima preminuo je nakon duge i 
teške bolesti fra Petar Filić. Od 1997. godine bio je na službi u našem samostanu 
i crkvi. Između ostalog, obavljao je i službu nacionalnog duhovnog asistenta 
OFS-a. Ispovijedao je redovito i duhovno pratio mnogu našu braću i sestre. 
Gospodin mu podario život vječni.

   GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb iznimo će u lipnju imati jedan supervizijski susret 
i to u četvrtu srijedu u mjesecu, 27. lipnja u 17 sati na Sigetu. 
Rekreacija 60+ je ponedjeljkom i srijedom u 10 sati na Sigetu (Radmanovačka 
bb) pod vodstvom naše sestre Snježane Beri, prof. tjelesne kulture. Vježbe 
uključuju vježbe za cirkulaciju, korektivne vježbe, pravilno disanje uz 
uvježbavanje, itd.
Grupa za međusobnu podršku onkoloških bolesnika “Ruže sv. Elizabete“ 
svoj susret imat će 5. lipnja u 11 sati na Sigetu.

   OBITELJSKA GRUPA
Obiteljska grupa poziva sve da se zajedno sa svojim obiteljima pridruže 3. po 
redu Danu obitelji koji će se održati u subotu 30. lipnja. Plan i program susreta 
objavit će se naknadno na web stranicama bratstva i oglasnoj ploči. Više 
informacija možete dobiti kod Zvjezdana (098620841) ili Kreše (098211686).

   SUSRETI GENERACIJSKIH GRUPA
Potičemo sve grupe koje se ne sastaju redovito da pronađu termin koji im 
odgovara za svoje susrete. Svi susreti su nam na rast u vjeri i zajedništvu.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
  9. lipnja: Hodočašće na Trsat
  Kapitul bratstva: “Različiti darovi u zajedništvu bratstva“
12. lipnja: Franjevački utorak: “Jedino zdravom hranom do zdravlja”
13. lipnja: Blagdan sv. Antuna Padovanskog
21-26. lipnja: Hodočašće u Asiz
29. lipnja: Mjesečno klanjanje poslije večernje sv. mise
  1. srpnja:  Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   ZAVJETI I GODIŠNJICE ZAVJETA
 3. lipnja: “Savršeno veselje” (5. god.)
 4. lipnja: “Živa voda” (6. god.)
12. lipnja: “Kana Galilejska” (1. god.)
14. lipnja: “Milost” (15. god.)
15. lipnja: “Tau” (27. 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 do 16 sati 
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 30. svibnja je održana sjednica na kojoj su, uz redovita izvješća po 
zaduženjima, potvrđeni detalji budućih događanja. Franjevački utorak će u 
ovom mjesecu biti iznimno u drugi utorak, 12. lipnja. U sklopu hodočašća na 
Trsat će se održati i Kapitul bratstva s temom “Različiti darovi u zajedništvu 
bratstva“, a polazak je u subotu 9. lipnja u 7 sati ispred Katedrale. Ostala 
događanja će se odvijati po otprije utvrđenom kalendaru. 

   FRANJEVAČKI UTORAK
Tema ovomjesečne tribine koja će se održati 12. lipnja poslije večernje svete 
mise je “Jedino zdravom hranom do zdravlja”, a o tome će govoriti i svjedočiti 
dr. Ivan Zirdum, prof. i Sandra Pavičić.

   DUHOVNE VJEŽBE U SAMOBORU
Od 12. do 15. srpnja u organizaciji Područnog bratstva u Kući susreta Tabor 
će se održati redovite duhovne vježbe za OFS pod naslovom: “Franjo kao 
pažljivi slušatelj Riječi Božje: ‘Gospodin mi je dao…!’”. Prijave su kod s. Hil-
de, tajnice Područnog bratstva, tel. 0915279733, a vježbe vodi fra Zvjezdan 
Linić. Cijena boravka u punom pansionu je 120kn po danu. Detaljnije infor-
macije se mogu naći na web adresi: http://tabor.com.hr.



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 zagovorom sv. Franje otkrivamo svaki dan ljepotu duhov-

noga života.
 » Da naš duhovni život u Franjevačkome svjetovnom redu 

ojačaju bratski susreti, hodočašća, skupštine, duhovne ob-
nove, sastanci generacijskih skupina i služenje po zagovoru 
sv. Elizabete.
 » Da sve više i sve ljepše želimo slušati u svemu Duha Božjega 

i odgovarati na njegove poticaje 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
            
          BLAŽENSTVA: NAJOPASNIJI I NAJREVOLUCIONARNIJI TEKST
                                 U POVIJESTI ČOVJEČANSTVA (1. dio)
Opasnost rezignacije
Patiš? Tvoja su prava pogažena? Gladan si? Nemaš ni  ono najosnovnije za 
dostojanstven život? Osjećaš se osamljeno i napušteno? Strpi se jer to je volja 
Božja... a u vječnosti ćeš biti sretan.  
To je grešno, ovisničko, neurotično i glupo odgađanje nade. Nažalost, to je još 
uvijek govor kojim se služe pobožni umovi našeg vremena...

                       “Blago siromasima duhom...” (Mt 5,3)

Pozivanje na siromaha
...Sretnima su proglašeni ne oni koji nemaju minimum za dostojanstveni život, 
već oni koji priznaju da sve ono što imaju dolazi od Boga pa su stoga bezuvjetno 
otvoreni prema drugima. Oni koji sve svoje bogatstvo, kakvo god ono bilo, 
stavljaju u službu drugih. Njihovo će biti kraljevstvo nebesko jer njihova će 
biti i jest zadaća izgradnje svijeta koji će baciti rukavicu „normama“, utješnim 
replikama „ne brini se“, na sliku i priliku Kajinovih riječi u odgovoru na Božje 
pitanje: „Kajine, što si učinio sa svojim bratom?“. „Nisam ja odgovoran (hebr. 
šomer) za svoga brata!“ Kako li je aktualna ta rečenica s više od dvije i pol tisuće 
godina dugom prošlosti!
fra Fernando Ventura, OFMCap, Projekt trajne formacije MV OFS-a, svibanj 2012.

   Nad svetoga Franju, svetu Klaru, svetu 
Elizabetu i nad svakoga od nas u času 
krštenja sišao je Duh Sveti, i svaki krštenik je 
pomazan Duhom Svetim, i svaki je krštenik 
u času krštenja postao Duhov, jer na njemu 
počiva Duh Sveti. I kao sasvim normalna 
posljedica toga je da kršćani u ovomu svijetu 
trebaju živjeti ne po svijetu, nego trebaju 
živjeti po Duhu ili, kako to mi kažemo, 
trebaju provoditi duhovni život. 
   Kad kažemo duhovni život onda se treba 
čuvati da ne mislimo da je to neki apstraktan 
život, misaoni život. Isto tako kad kažemo 
duhovni život treba se čuvati da pod tim 
shvaćamo samo moljenje nekih dugih 
molitava. Duhovni život to je život po Duhu Svetomu. To je život po poticajima 
Duha Svetoga. Mi kršćani, upravo radi toga jer smo kršćani, i jer imamo Duha 
Svetoga, u ovom svijetu moramo živjeti duhovno. 
   Sasvim je onda normalno da se naš život u ovomu svijetu razlikuje od 
svjetskoga života. Jer mi nismo kršćani po tomu što idemo u crkvu, niti 
smo kršćani po tomu, što molimo neke posebne molitve, niti što vjerujemo 
u Boga. Mi smo kršćani po tome što smo kršteni u ime Isusa Krista, i što 
smo primili Duha Svetoga i što u ovomu svijetu živimo po Duhu. I mora se 
razlikovati kršćanin od onoga tko nije kršćanin. Po čemu? Po svakodnevnoj 
praksi.
   I dok smo god živi, u stanju smo biti vjerni, ali smo u stanju biti i nevjerni. 
Onaj tko ima Duha i tko čuva u sebi Božji život i onaj tko je poslušan Duhu 
Svetomu, to znači duhovan život. To je život slušanja Duha Božjega, život 
odgovaranja na poticaje Duha. Takav je čovjek već na ovoj zemlji sin 
uskrsnuća. To su bili sveti Franjo, sveta Klara i sveta Elizabeta, to želimo 
biti i mi. 
                 fra Petar Cvekan, duhovni asistent
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