
   KARITATIVNA GRUPA
Redovni mjesečni susret grupe održat će se u utorak 4. rujna u 16.30 sati u 
dvorani na II. katu. Obavezan je dolazak svih članova grupe, a molimo i ostale 
koji žele pomoći da nam se pridruže radi dogovora o aktivnostima tijekom rujna.
U utorak, 18. rujna u 17.30 sati molit ćemo na grobu č. s. B. o. Vendelina na 
nakane OFS-a i sjetiti se naših pokojnih braće i sestara.

   GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne supervizijske susrete drugu 
i četvrtu srijedu u mjesecu 12. i 26. rujna u 17 sati na Sigetu.  
Rekreacija 60+ počet će u srijedu 5. rujna u 10 sati te će se po uobičajenom 
rasporedu odvijati svaki ponedjeljak i srijedu u 10 sati u prostoru Gradske 
četvrti na Sigetu (Radmanovačka bb). Rekreaciju vodi naša sestra Snježana 
Beri, a po potrebi je mijenja naš brat Hrvoje Belušić, oboje profesori 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 11. rujna u 11 sati na Sigetu.
Grupa za očuvanje stvorenog imat će susret 24. rujna u 17 sati na Sigetu.

   OBITELJSKA GRUPA
U subotu 15. rujna će se u samostanu karmelićanki u Hrvatskom Leskovcu 
održati “Obiteljski dan”. Okupljanje je od 9.30 do 10, a program uključuje 
jutarnju molitvu Časoslova, kratko izlaganje, svjedočanstva, razgovor, 
zajedničku misu, ručak i igru. Prijave su moguće do 10. rujna kod Kreše 
(098/211686) i Zvjezdana (098/620841).

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
 8. rujna: Hodočašće u Remete o blagdanu Male Gospe
 9. rujna: 281. zavjetno hodočašće grada Zagreba u Mariju Bistricu
15. rujna: Obiteljski dan
16. rujna: Prodaja zimnice - “Jesen svetog Franje”
17. rujna: Blagdan Rana sv. našeg Oca Franje
18. rujna: Franjevački utorak: “Prvi europski kongres OFS-a i Frame”
29. rujna: Bolesnički dan
30. rujna: Literarna večer - tema: “Franjo”
1.-3. listopada: Franjevački seminar
 4. listopada: Svetkovina sv. našeg Oca Franje
 5. listopada: Mjesečno klanjanje poslije večernje sv. mise
 6. listopada: Proslava 800. obljetnice dolaska sv. Franje na hrvatsko tlo (Split)
 7. listopada:  Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   ZAVJETI I GODIŠNJICE ZAVJETA
26. rujna: “Brat Vjetar” (8. 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 doprinos za 
više razine (30 kn, uz opis plaćanja “Doprinos za više razine - ime i prezime”), 
“7001” za pomoć bratstvu u Pakistanu, “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”).

   JESEN SVETOG FRANJE
U nedjelju 16. rujna u prolaznoj dvorani održat će se tijekom dana prodaja 
zimnice (pekmezi, ajvari, ukiseljeno povrće, kolači i slično) i druženje uz 
prigodne radionice. Sav prihod je namijenjen  našoj braći i sestrama u potrebi. 
Donacije u obliku vaših gotovih proizvoda (slatkih, slanih i kiselih) kao i kolače, 
voće i slično donesite u subotu ili na sam dan prodaje.

   IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE VIJEĆA
Na redovitoj sjednici održanoj 29. kolovoza utvrđeni su detalji nadolazećih 
događanja. Za 281. zavjetno hodočašće u Mariju Bistricu autobus kreće u 8 
sati ispred Katedrale, a cijena je 50 kn. Za proslavu 800. godišnjice dolaska 
sv. Franje u hrvatske krajeve će biti organiziran prijevoz, a detaljnije infor-
macije će biti pravodobne objavljene. Tradicionalno će se održati trodnevni 
Franjevački seminar uoči blagdana sv. Franje, a karitativna grupa u ovom 
mjesecu organizira akciju “Jesen svetog Franje” i Bolesnički dan.

   BOLESNIČKI DAN
U subotu 29. rujna organiziramo druženje sa starijima, bolesnima i teško 
pokretnima našeg bratstva. Molimo svu braću i sestre da se uključe u ovaj 
događaj. Prenesite ovaj poziv bolesnima kod kuće, u domovima i drugdje. 
Pomognite im da dođu. Javite na tel. 098/211686 ako je potrebno organizirati 
prijevoz. Utječemo se Božjem milosrđu i Vašoj dobroti da donesete kruh, pecivo, 
voće, kolače i sokove - koliko tko može, kako bi mogli okrijepiti i u tijelu našu 
braću i sestre.

   FRANJEVAČKI UTORAK
Braća i sestre koji su od 9. do 15. srpnja u Lisieuxu sudjelovali na Prvom 
europskom kongresu OFS-a i Frame će o tome posvjedočiti 18. rujna poslije 
večernje svete mise.



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 radujemo svakom susretu s 

braćom i sestrama u vjeri.
 » Da po zagovoru sv. Elizabete u siromašnima, gladnima i dru-

gim ljudima na rubu društva vidimo Krista prisutnoga među 
nama i služimo mu.
 » Da po zagovoru sv. Klare otkrivamo ljepotu i plodnost molit-

venoga života.

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

   SPECIFIČAN POZIV ZA ODREĐENO POSLANJE
DA BUDEMO CJELOVITI KRŠĆANI; KAO ŠTO JE TO BIO FRANJO
Naš je speci!ičan poziv, dakle, biti kršćanin poput Franje. ... Različitost nije 
samo u činjenju speci!ičnih stvari nego u intenzitetu s kojim se one čine. Upravo 
je intenzitet ono što je karakteriziralo Franju, to je paradigma i pravilo svih 
nas franjevaca u bilo kojem obliku života.

Benedetto Lino, OFS, Projekt trajne formacije MV OFS-a, kolovoz 2012.

    SVJETOVNI UZORI
Frédéric Ozanam, rođen 1813. u Milanu, suprug, otac, doktor prava i !ilozo!ije, 
profesor na Sorboni, je s vremenom postao uzor katoličkog laikata. Rano je 
uvidio važnost katoličke akcije pa je sudjelovao u pokretanju više društvenih 
konferencija, između ostalog i “Konferencije djelotvorne ljubavi”, danas poznate 
kao “Društva sv. Vinka Paulskog” te je objavio niz djela široke tematike i bio 
zaokupljen pitanjima društvene reforme. Pred smrt godine 1853. je ušao i u 
Treći red sv. Franje. Blaženim ga je 22. kolovoza 1997. godine proglasio papa 
Ivan Pavao II. u katedrali Notre-Dame u Parizu, a spomendan mu je 9. rujna.

    HODOČAŠĆE U REMETE O BLAGDANU MALE GOSPE
Program hodočašća za naše bratstvo:
13.30 Polazak ispred samostana
15.30 Franjevačka krunica
16.00 Sv. misa

   Milost je ljubiti Gospodina na način sv. 
Franje i sv. Klare. Franjo je zajedno sa sv. 
Klarom želio biti sav Isusov u siromaštvu i 
poniznosti. I ostali su s njime sve do danas, 
živi u uskrsloj pobjedi.
   Živjeti franjevačku duhovnost znači sići 
u one dubine gdje nas vode vjera, nada i 
ljubav te tu negdje osjetiti onu snagu od 
koje su živjeli sv. Franjo i sv. Klara. Živjeti 
u bratstvu znači zajedno moliti da nam sv. 
Franjo i sv. Klara pomognu, kao što nam 
uvijek i pomažu, da međusobno dijelimo one 
duhovne darove molitve, vjere, nade i ljubavi 
koji su nam dragocjeni.
   Spominjemo se sljedeći mjesec 800. 
obljetnice dolaska sv. Franje na hrvatsko tlo. U našoj domovini je u ovih 800 
godina bilo osoba koje su se otvorile snazi Duha koji je bio u sv. Franji i sv. 
Klari. Oni su otvorenošću svoga srca i vjernošću Isusu, odrekavši se svega, 
bili potpuno njegovi. I nisu se prevarili, nego su ušli po njemu, po Isusu 
živom, uskrslom, u puninu njegova života.
   Želimo biti zahvalni za sve što je Isus učinio po njima. I mi se hoćemo 
približiti Isusu Kristu po primjeru sv. Franje i sv. Klare. Želimo da u nama 
bude ne malo, nego puno onoga Duha koji je kroz 800 godina nosio tolike 
Isusove po životu sv. Franje i sv. Klare.
   Zahvalni Isusu na svemu što je tijekom povijesti učinio za mnoge, zahvalni 
i na svemu onome što i danas čini u nama, ostajemo međusobno povezani 
i podupiremo jedni druge u molitvi i dobrohotnosti, u svemu onome što je 
plemenito.
   Neka nam zagovor sv. Franje i sv. Klare pomogne da ovo naše bratstvo bude 
prebivalište Duha kako bismo u ovim nemirnim vremenima bili vjerni svome 
pozivu i uvijek opredijeljeni za ono što je Isusovo u životu i svjedočenju.
                 fra Petar Cvekan, duhovni asistent
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