
   KARITATIVNA GRUPA
Velika je vjera u mnoge naše braće, jer obilazeći bolesne i potrebite djelima 
svojim pokazuju obilje roda Riječi Božje (usp. Jak 2,20). Hvala njima i hvala 
onima koji pomažu rad našeg Caritasa. Blago vama – „velika je plaća vaša na 
nebesima“!
Za bolesne, potrebite i posebne nakane Franjevačkog svjetovnog reda grupa 
će moliti u srijedu 18. srpnja u 17.30 sati kod groba časnog sluge Božjeg 
o. Vendelina Vošnjaka. Molimo i za našu pokojnu braću pa ćemo pročitati 
nekrologij za srpanj. Pozivamo sve koji su u mogućnosti da nam se pridruže. 
Grupa će svoj redovni radni susret imati u utorak 3. srpnja u 16.30.

   GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne supervizijske susrete drugu 
i četvrtu srijedu u mjesecu, 11. i 25. srpnja na Sigetu. 
Rekreacija 60+ ima ljetnu stanku, a s aktivnostima će opet početi u rujnu pod 
vodstvom naše sestre Snježane Beri, prof. tjelesne kulture. Vježbe uključuju 
vježbe za cirkulaciju, korektivne vježbe, pravilno disanje uz vježbanje itd.
Grupa za međusobnu podršku onkoloških bolesnika “Ruže sv. Elizabete“ 
svoj susret imat će 3. srpnja u 11 sati na Sigetu.

   SUSRETI GENERACIJSKIH GRUPA
Generacijske grupe sastaju se prema dogovoru. Potičemo sve grupe koje se ne 
sastaju redovito da pronađu termin koji im odgovara za svoje susrete. One grupe 
koje se ne sastaju ili su ostale na malo članova mogu pronaći blisku grupu te 
se njoj priključiti. Svi susreti su nam na rast u vjeri i zajedništvu.
U svibnju su se u život bratstva uključile nove grupe braće i sestara. Grupa “Sv. 
Ljudevit kralj” je dala svoje vječne zavjete. U grupi “Kana Galilejska” su obnovili 
privremene i dali vječne zavjete, a privremene zavjete su dale i grupe “Bl. Ivan 
Pavao II” i “Zrno”. Jedna grupa kandidata je primljena u novicijat.
S time je broj trajno zavjetovanih generacijskih grupa porastao na ukupno 52 
grupe od 1984. kada je zaživio takav sustav okupljanja novih članova.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
12-15. srpnja: Duhovne vježbe u Kući susreta “Tabor” u Samoboru 
  u organizaciji Područnog vijeća
30. srpnja - 1. kolovoza: Trodnevnica o blagdanu Gospe od Anđela
  2. kolovoza: Blagdan Gospe od Anđela - Porcijunkula
  3. kolovoza: Mjesečno klanjanje poslije večernje sv. mise
  5. kolovoza:  Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   ZAVJETI I GODIŠNJICE ZAVJETA
 2. srpnja: “Srce” (17. 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
Kao mjesno bratstvo OFS-a dio smo Područnog, Nacionalnog i Međunarodnog  
bratstva. Troškovi vijeća viših razina pokrivaju se isključivo prilozima iz mjesnih 
bratstava. Svako mjesno bratstvo u Hrvatskoj dužno je za ta vijeća godišnje 
izdvojiti 30 kn po članu.  Molimo sve koji mogu da za ovu godinu podmire tu 
svotu za sebe, a ako su u mogućnosti da se solidariziraju s braćom i sestrama 
u oskudici. 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 doprinos za više razine (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 27. lipnja je održana sjednica na kojoj su se, uz redovita izvješća po 
zaduženjima, dotakle teme susreta i slavlja koje naše bratstvo očekuju u ljet-
nom razdoblju. U razdoblju od 12. do 15. srpnja su redovite duhovne vježbe 
za OFS u organizaciji Područnog vijeća u Kući susreta Tabor u Samoboru pod 
naslovom “Franjo kao slušatelj Riječi Božje: ‘Gospodin mi je dao...!’”. Potiču se 
braća i sestre da po mogućnosti sudjeluju preko godine na nekoj od duhovnih 
vježbi. U kolovozu će se obilježiti nekoliko blagdana iz franjevačkog kalendara: 
Gospa od Anđela ili Porcijunkula (2. kolovoza), blagdan sv. Klare (11. kolovoza) 
i blagdan sv. Ljudevita (25. kolovoza).

   PROMJENA U VIJEĆU NAŠEG BRATSTVA
Naš brat Vilček Novački, koji je ujedno i vijećnik našeg bratstva, odlazi u red 
manje braće konventualaca. Na tekućoj sjednici je glasovanjem odlučeno da 
će njegovu službu vijećnika preuzeti s. Ana Paver. Zahvalimo Gospodinu na 
svim nadahnućima i darovima.

   BLAGDAN GOSPE OD ANĐELA - PORCIJUNKULA
Pred blagdan Gospe od Anđela bit će trodnevnica od 30. srpnja do 1. kolo-
voza kao priprava za blagdan uz franjevačku krunicu i večernju sv. misu. 
Sâm blagdan će se proslaviti večernjom sv. misom te nakon toga procesijom 
u klaustar samostana i klanjanjem pred Presvetim do pola noći.



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 ljepotu i snagu ljubavi 

koju je on živio.
 » Da po zagovoru sv. Elizabete rastemo u služenju unatoč 

činjenici da bi nas to moglo stajati napora.
 » Da ljubimo duše svoje braće i sestara 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
                              KNJIGA IZLASKA JE KLJUČAN TEKST
Božja poruka i plan
A ovo je poruka: “Na ovoj gori JAHVE nad vojskama spremit će svim narodima 
gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. 
Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva 
plemena pokrivaše. Uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica JAHVE, 
Gospod otrti; sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti; tako JAHVE reče.” 
(Izaija 25,6-8). Ovo je euharistijski tekst Staroga zavjeta. I to je izazov bliskosti o 
kojoj sanjamo. To je Izaija. Koja je tema ovog teksta? Jelo. Tko je kuhar? Bog! Tko
poziva na gozbu? Bog! Tko su gosti? Svi ljudi, uključujući katolike. A što je na 
jelovniku? Sočna jela i izvrsna vina. Razmotrite jelovnik u pogledu vremena: 
govedu treba vremena da se ugoji. Kako bi sazrilo, i vino treba vremena. Ovo 
je plan, životni projekt otvoren svima, bez iznimki, bez isključivanja.
fra Fernando Ventura, OFMCap, Projekt trajne formacije MV OFS-a, travanj 2012.

   SVJETOVNI UZORI
Marie-Azélie (ili samo Zélie) Guérin Martin bila je svjetovna franjevka rođena 
1831. u mjestu Saint-Denis-sur-Sarthon (Francuska). Bavila se izradom čipke, 
a njezin suprug, Louis Martin, je bio urar. Od njihovo devetero djece ranu dob 
je preživjelo 5 kćeri koje su sve postale redovnice. Najmlađa od njih, Marie-
Françoise Thérèse, karmelićanka, je postala najpoznatija kao sv. Mala Terezija 
ili sv. Terezija od Djeteta Isusa (spomendan 1. listopada). Njezine roditelje, 
Zélie i Louis, papa Benedikt XVI. je proglasio blaženim 19. listopada 2008. 
u Bazilici sv. Terezije u Lisieuxu. Spomendan im je na obljetnicu njihovog 
vjenčanja 12. srpnja.

   Život svakoga od nas prepun je odluka. 
Pred nas se stavljaju mnoge mogućnosti i 
pitanje je što ćemo izabrati. Izabrali smo 
franjevački način života i to je bila velika 
odluka. Bog nas je na to pozvao i mi smo 
taj poziv prihvatili. Zavjetima smo snažno 
potvrdili taj svoj veliki odabir. Međutim, tu 
nije kraj, nego početak. Mi sada, svakoga 
dana, moramo odlučivati hoćemo li živjeti 
onako kako to naš franjevački život zahtijeva. 
Ili ćemo to prihvaćati samo djelomično i 
činiti kompromise sa sobom i drugima? Sveti 
Franjo, sveta Klara i sveta Elizabeta živjeli su 
radikalno i bez kompromisa.
   Mi uvijek želimo djelovati po savjesti. To 
i jest ljudsko djelovanje. Savjest nam govori što da učinimo a što da ne 
učinimo. Ona je otajstveno područje naše duše gdje se susrećemo sa samim 
Bogom. On nam progovara po savjesti. Redovito prihvaćamo da činimo dobro 
i da izbjegavamo zlo. Ipak, to nije dovoljno. Bitno je i kako činimo što je dobro. 
Ako redovito obavljamo svoje dužnosti, činimo li to sa srcem, pripremamo li 
se za to dobro i marljivo? Ako njegujemo duhovni život, činimo li to onako, 
s pola snage, ili se zaista trudimo i ulažemo vrijeme i napor.
   Vjerujem da svatko od nas u bratstvu dobro zna što je dobro a što je loše 
te da se u većini slučajeva opredjeljujemo za dobro. No, nisam siguran kako 
činimo to što je dobro. S puno ljubavi i žara ili mlako i bezvoljno? Spremno i 
hitro ili kad nam se to prohtje i kad se sjetimo? Ista stvar se može učiniti na 
više različitih načina. Treba izabrati onaj koji je najbolji i koji donosi najviše 
ploda, a ne onaj koji je najbrži i najlakši. Neka nam sveti Franjo, sveta Klara 
i sveta Elizabeta pomognu da iznutra očišćeni i iznutra rasvijetljeni idemo 
naprijed. 
                 fra Petar Cvekan, duhovni asistent
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