
   KARITATIVNA GRUPA
U ponedjeljak, 18. veljače u 17.30 sati će se moliti na grobu č. s. B. o. Vendelina 
Vošnjaka na nakane bratstva i sjetiti se sve naše braće i sestara koja su svoj 
vremeniti život zamijenili vječnim tijekom mjeseca veljače.
Redovni mjesečni susret grupe održat će se u utorak 5. veljače u 16.30 sati u 
dvorani na II. katu s radnim dogovorom kalendara aktivnosti za 2013. godinu.

  GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne supervizijske susrete drugu 
i četvrtu srijedu u mjesecu 13. i 27. veljače u 17 sati na Sigetu.  
Rekreacija 60+ je ponedjeljkom i srijedom u 10 sati u prostoru Gradske 
četvrti na Sigetu (Radmanovačka bb). Vježbe uključuju vježbe za cirkulaciju, 
korektivne vježbe, pravilno disanje uz vježbanje, itd. Rekreaciju vodi naša 
sestra Snježana Beri, a po potrebi je mijenja naš brat Hrvoje Belušić, oboje 
profesori tjelesne kulture. 
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti “Ruže sv. 
Elizabete” svoj susret imat će u utorak 19. veljače u 11 sati na Sigetu.

  OBITELJSKA GRUPA
U utorak 5. veljače u 19:30-21:30 se nastavlja serija mjesečnih radionica pod 
nazivom “Upravljanje novcem za katolike” na kojoj bračni par Zrinka i Zlatko 
Gregov na praktičan način govore o tome kako poboljšati svoju !inancijsku 
situaciju u ovim ekonomski teškim vremenima. Sudjelovanje je besplatno, a 
radionice traju do svibnja. Po potrebi je moguća organizacija čuvanja djece.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
10. veljače: Blagdan bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika Područnog bratstva
12. veljače: Cjelodnevno klanjanje pred Presvetim
19. veljače: Franjevački utorak: “Znameniti svjetovni franjevci”
23. veljače: Hodočašće u Krašić
  Susret Glasnika Velikoga kralja
 1. ožujka: Mjesečno klanjanje pred Presvetim
 3. ožujka: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   GODIŠNJICE ZAVJETA
  3. veljače: “Ljubav” (28. god.)
  4. veljače: “Brat Sunce” (17. god.) i “Brat Magarac” (6. god.)
  5. veljače: “Rivotorto” (29. god.) i “Manji brat” (24. god.)
18. veljače: “Effata” (12. god.)
  1. ožujka: “Radost” (15. 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 (17.30-18.30) i četvrtkom (17.30- 19.30). 
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
Doprinosi i donacije se uplaćuju na kunski žiro račun uz poziv na broj: “89” za 
bratstvo, “99” za potrebe karitativne grupe, “100” za doprinos za više razine (30 
kn, uz opis plaćanja “Doprinos za više razine - Ime i Prezime”), “7001” za pomoć 
Pakistanu, “2001” za potrebe grupe za palijativnu skrb, “3001” za potrebe grupe 
za očuvanje stvorenog i “4001” za potrebe kuhinjice za siromašne. 

   POMOĆ PAKISTANSKOJ DJECI
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
Na sjednici održanoj 30. siječnja je za novu blagajnica bratstva izabrana s. 
Milka Fumić. Uz redovita izvješća, utvrđeni su i detalji budućih hodočašća.
Na hodočašće u Krašić se kreće 23. veljače (subota) u 8 sati ispred Katedrale, 
a cijena je 50 kn. U Međugorje se kreće 8. ožujka (petak) u 12 sati ispred 
Katedrale, a povratak je u nedjelju u večernjim satima. Cijena od 450 kn 
uključuje dva noćenja, dva doručka, ručak te posjete Sinju i Vepricu. Cijena 
hodočašća u Asiz je 300€, od čega je akontacija kod prijave 100€. Pozvani su 
članovi OFS-a, ali i svi drugi simpatizeri duhovnosti sv. Franje Asiškog.

   NAŠA BRAĆA I SESTRE U POTREBI
Molimo i ovaj mjesec za svu našu bolesnu braću i sestre, a osobito one koji su 
se preporučili: Božidar, Gordana, Zdravka, Zdenka, Zdenko, Branka, Sanja, Ana.

   50 GODINA ZAVJETA
Dana 13. siječnja 1963. se u našem bratstvu zavjetovala Ljerka Gjuraj, s. 
Blaženka, pred duhovnim asistentom o. Leonom Lovrenčićem. Čestitamo 
našoj sestri na velikoj obljetnici i zahvalimo Gospodinu na daru ustrajnosti.

   UMRLI
Dana 23. siječnja svoj vremeniti život vječnim je zamijenila Barica Gjermek, 
s. Klara, zavjetovana 6. siječnja 1957. Molimo za našu pokojnu sestru.

   SAVJETI SOCIJALNE RADNICE
Od 6. veljače se uvodi redoviti termin svake prve srijede u mjesecu u 17.00-
18.30 sati u sobici kada će se moći dobiti savjeti naše socijalne radnice. Naša 
sestra Marina Cividini će u tom terminu pružati pomoć oko ostvarivanja so-
cijalnih prava, traženja smještaja u domu, pisanja oporuke i sl.

   FRANJEVAČKI UTORAK
U utorak, 19. veljače, poslije večernje svete mise s. Irena Bilić će održati izla-
ganje pod naslovom “Znameniti svjetovni franjevci”.



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 konkretno živimo Evanđelje u svi-

jetu gdje ljudi žive, trpe, rade i nadaju se.
 » Po zagovoru sv. Elizabete da otkrijemo kako i gdje služiti jer 

je služenje zlatni put do posvećenja.
 » Da zagovorom sv. Klare molimo da se duhovno rode nova 

naša braća i sestre koji će zajedno s nama živjeti i svjedočiti 
Evanđelje.

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

    NAŠA PRISUTNOST U SVIJETU
“Vlastito polje njihova evangelizacijskog rada je veliki i složeni svijet politike, 
društvenog života, gospodarskih odnosa, ali i svijet kulture, znanosti, umjet-
nosti, međunarodnog života, sredstava društvenog priopćivanja, pa neke druge 
stvarnosti otvorene evangelizaciji kao što je ljubav, obitelj, odgoj djece i mladeži, 
stručni rad, ljudska patnja. Što više bude laika prožetih evanđeljem koji se 
osjećaju odgovornima za te stvarnosti, koji su nesumnjivo u njih uključeni, koji 
su mjerodavni s obzirom na njihov razvoj i svjesni da u potpunosti treba razviti 
njihov kršćanski, često prikrit i prigušen doseg, to više će se te stvarnosti, ne 
gubeći ništa od svoga ljudskog predznaka, naći u službi izgradnje Kraljevstva 
Božjeg, odnosno spasenja u Isusu Kristu, otkrivajući svoju onostranu i često 
nepoznatu dimenziju.”     Iz Pobudnice pape Pavla VI. “Evangelii Nuntiandi“ (70)

    BILJEŠKE O KARDINALU STEPINCU
Kao nadbiskup živio je u zagrebačkom nadbiskupskom dvoru u duhu sv. 
Franje, skromno i siromašno dajući svima primjer duboke poniznosti. Prihode 
nadbiskupske nadarbine je širokogrudno dijelio siromasima i u dobre svrhe. 
U krašićkom pak zatočenju provodio je život u pravom uboštvu. Umro je, a da 
nije imao što ostaviti od osobnih zemaljskih dobara.
Iz zatvora se je češće javljao franjevcima, molio pojas i škapular sv. Franje i slao 
pozdrave. Jednom im napiše kao pozdrav samo riječi sv. Pavla: «Nevolja rađa 
strpljivost, strpljivost prokušanost, prokušanost nadu. A nada ne razočarava, 
jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetome, koji nam je dan».  

Iz knjige fra Alekse Benigara “Stepinac, hrvatski kardinal”

Sv. Franjo bio je bliz svim stvorenjima. Danas 
ljudi žive jako blizu jedan drugome, a malo se 
poznaju. Ljudi u gradu uopće se ne poznaju, čak 
ni sustanari. U bratstvu je sve drugačije. Tu se 
možemo dobro upoznati i druženja su česta. 
U bratstvu se lako može upoznati istina riječi 
da nitko nije otok. Štoviše, osim što je bratstvo 
jedno veliko čudo u kojem živi Božja ljubav, 
možemo, svaki od nas, upoznati kako smo i 
mi, svaki od nas, jedno veliko čudo. Svatko je 
od nas poseban i uvijek nešto novo otkrijemo 
o drugome, a i o sebi. 

Kad otkrivamo sv. Franju, lako ćemo pronaći 
nešto što će nam se jako svidjeti i čemu ćemo 
se diviti. Za mene su to radost sv. Franje i 
poniznost. Isto tako pronaći ćemo i neke 
putove kako ćemo mi biti radosni i ponizni. 
Jedan od najizvrsnijih putova koji nam nudi 
sv. Franjo jest put služenja. I naše bratstvo se pita danas kako služiti i gdje 
sve možemo služiti. Služenje je i zlatni put do posvećenja. 

Evanđelje je uvijek konkretno, a tako i evanđeoski život sv. Franje. 
Današnjem čovjeku konkretnost se baš i ne sviđa. Meni se najviše sviđa 
istina. A istina je da je sv. Franjo trpio od mnogih bolesti i da je mnogo 
godina molio i vapio na istu nakanu, da ljubav bude ljubljena i zahvaljivao 
je što je dobio braću. To nije išlo bez velike strpljivosti i bez muke. Ništa što 
je bez muke ne želimo ni vjerovati da je trajno i da donosi plodove. Žena 
kada rađa, muči se i uzdiše u porođajnim bolima, ali je velika radost kad na 
svijet donese djetešce. Tako je i sv. Franjo donio na svijet novi oblik života i 
mi se prepoznajemo kad to slušamo i živimo kao oni koje je on rodio. 

                 fra Petar Cvekan, duhovni asistent
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