
   KARITATIVNA GRUPA
Redovni susret grupe održat će se u utorak 5. ožujka u 16.30 sati u dvorani 
na II. katu s radnim dogovorom oko pripreme i raspodjele paketa za Uskrs. 
Volonteri koji će raznositi pakete mogu ih preuzeti u petak 22. i subotu 23. 
ožujka tijekom cijelog dana. U subotu 23. ožujka u 10 sati grupa organizira 
posjet svećenicima u dom sv. Josipa.
Dana 18. ožujka u 17.30 sati molit ćemo na grobu č. s. B. o. Vendelina na nakane 
OFS-a i sjetiti se naše braće i sestara koja su preminula tijekom mjeseca ožujka.

  GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne susrete drugu i četvrtu srijedu 
u mjesecu, 13. i 27. ožujka 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 12. ožujka u 11 sati na Sigetu.
Savjeti socijalne radnice (Marina Cividini, dipl. socijalni radnik) su prvu 
srijedu u mjesecu, 6. ožujka od 17 do 18.30h u sobici OFS-a.
Grupa za očuvanje stvorenog svoj susret će imati 11. ožujka u 17 sati na Sigetu.

  OBITELJSKA GRUPA
U utorak 5. ožujka 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
 8.-10. ožujka: Hodočašće u Međugorje
14.-16. ožujka: Korizmena duhovna obnova
17. ožujka: Prodajna izložba sadnica
18. ožujka: Vendelinovo
19. ožujka: Franjevački utorak: “Radnici i radništvo”
23. ožujka: Susret Glasnika Velikoga kralja
 5. travnja: Mjesečno klanjanje pred Presvetim
 7. travnja: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   GODIŠNJICE ZAVJETA
  6. ožujka: “Put” (2. god.)    22. ožujka: Zvonimir Zima (49. god.)
15. ožujka: Stjepan Brajković (55. god.)   3. travnja: “Mudraci” (2. god.)
20. ožujka: Ljerka Kenda (62. god.)      6. travnja: Vjekoslava Mazlić (52. 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.
Savjeti socijalne radnice se mogu dobiti svake prve srijede u mjesecu u sobici 
od 17.00 do 18.30 sati. 

   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”).

   HODOČAŠĆA
Na hodočašće u Međugorje se kreće 8. ožujka u 12 sati ispred Katedrale, a 
povratak je u nedjelju 10. ožujka u večernjim satima. U sklopu hodočašća su 
uključeni posjeti Sinju i Vepricu.
Na hodočašće u Asiz se ide od 14. do 19. lipnja ove godine. Cijena hodočašća 
je 300€ od čega je akontacija kod prijave 100€. Pozvani su svi članovi OFS-a, 
ali i svi drugi zainteresirani.

   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, Branka, Gordana, Zdravka, Zdenka, Zdenko, Sanja, Ana.

   UMRLI
Dana 13. veljače svoj vremeniti život vječnim u svojoj 86. godini zamijenio je 
Josip Sedak-Benčić, b. Gabrijel. Zavjetovan je 6. siječnja 1991. u generacijskoj 
grupi “Bogojavljenje”. Molimo za naše pokojne.

   FRANJEVAČKI UTORAK
Dana 19. ožujka, na blagdan sv. Josipa, poslije večernje svete mise b. Zoran 
Milić će održati izlaganje s temom “Radnici i radništvo” nakon čega će usli-
jediti neformalno druženje (kako je predviđeno i za sve buduće fraUtorke). 

   PRODAJNA IZLOŽBA SADNICA I KOLAČA
Izložba će se održati u nedjelju 17. ožujka. Braća i sestre mogu donijeti sad-
nice i kolače za prodaju u subotu 16. ožujka ili u nedjelju ujutro. Sav prihod je 
namijenjen za prigodne pakete za potrebite iz našeg bratstva.



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 u napastima, kušnjama i nevoljama života zagovorom sv. 

Franje ostanemo vjerni Kristu.
 » Po zagovoru sv. Elizabete da težimo konačnom cilju 

naše vjere a to nije da rješavamo svoje probleme, nego da 
prihvaćamo nov i dubok identitet vjernika.
 » Da zagovorom sv. Klare pravo prianjamo uz Krista, oslanja-

mo se na njega i povjeravamo se njemu u svemu našem životu.

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

Božjeg, odnosno spasenja u Isusu Kristu, otkrivajući svoju onostranu i često 
nepoznatu dimenziju.”     

    SVJETOVNI UZORI
Marija Rojc je rođena 1898. u Zagrebu u neposrednoj blizini Gospe od Kameni-
tih vrata i naša je suvremena obraćenica. Imala je sretno djetinjstvo u obitelji 
praktične vjere, ali se u mladenaštvu pod štetnim utjecajem snažnog liberalizma 
okoline udaljila od Boga i Crkve. Njezin postepeni povratak kroz tešku duhovnu 
borbu je trajao punih 30 godina. Nakon prve obraćeničke pričesti 1946. godine 
duhovno sazrijevanje se nastavilo, a kad su joj u ruke došli „Cvjetići sv. Franje“ 
prepoznala je svoj novi poziv. U našem se bratstvu zavjetovala 7. listopada 1949.    
kao s. Franciska. Što joj je to značilo vidi se iz sljedećih njezinih riječi: „(…) u 
mojem su se duhu počele ocrtavati konture samostana Trećeg reda koji se nalazi 
u granicama cijelog svijeta, a svi su ljudi braća i sestre.“ Svoju liječničku službu 
(specijalizirala je ftiziologiju) smatrala je svojim prvim i glavnim područjem 
apostolata. U bratstvu je bila dugogodišnja ministra i pročelnica karitativne sek-
cije, a njoj možemo zahvaliti i na prijevodima nekih knjiga duhovnog sadržaja: 
„Nasljeduj Krista“ Tome Kempenca, „Sedam blaženstava i sedam riječi s križa“ 
J. F. Sheena, „Razmatranja o Pravilu i životu Manje braće“ P. Hasenhöhrla, „Sv. 
Klara Asiška“ M. Fassbindera i „Moj Franjo Asiški“ N. Kazantsakisa. Umrla je 
27. ožujka 1976. u nekadašnjoj bolnici milosrdnih sestara u Vinogradskoj u 
Zagrebu. U našoj knjizi Matici zavjetovanih tadašnji duhovni asistent o. Leon 
Lovrenčić o njoj je napisao bilješku: „Anđeo dobrote, poniznosti i strpljivosti do 
kraja života. Liječila sve redovnike i redovnice, majka siromaha, uzor blagosti i 
mudrosti. Živjela Evanđelje u duhu sv. Franje.“

Sv. Franjo je rekao: “Zaista ti kažem, nitko se 
ne smije smatrati slugom Božjim dok ne prođe 
kroz napasti i nevolje (2Čel 118)”.

Kušnja je sastavni dio čovjekova života na 
zemlji. Nema čovjeka koji je izuzet od kušnji. 
Tek kad si iskušavan, možeš drugima pomoći. 
Bog ne daje da budemo iskušavani iznad 
naših snaga. U životnim kušnjama treba ostati 
vjeran Bogu. Nijedna naša bol nije uzaludna. U 
kušnjama se zapravo čovjek jača, čeliči.

Prava vjera mora biti iskušana. Kao most, 
da se vidi nosivost. Da bi vjera bila iskušana, 
mora proći kroz mnogo kušnji i oluja. Površna 
vjera oslanja se jedino na obrazovanje, 
osjećaje i stanovite navike, i lomi se suočena 
s poteškoćama.

Jedna od kušnji vjere je strah. Svaki strah, 
svaka ugroženost, samo je upitnik: Tko je 
tebi Bog, na čijem terenu ti stojiš, čiju ti ruku 
držiš, na koga si se oslonio? Bog traži temeljno 
povjerenje u njega. Ako Bog ne vodi sve, onda bježi od toga, to nije Bog, 
to je onda idol. U svakoj neprilici trebamo gledati Boga u oči i reći: Nisam 
zaboravio da si tu.

Bog želi da čovjek vjeruje, da uslijed kušnji vjere bude lišen svega što 
nije vjera, nego tek podrška vjeri, onoga što nije bilo pravo prianjanje uz 
Krista, oslanjanje na njega i povjeravanje njemu. Konačni cilj naše vjere nije 
da rješavamo svoje probleme, nego da prihvaćamo nov i dubok identitet 
vjernika. Ja sam vjernik, vjerujem Bogu a ne sebi i vjerujem da me on nikada 
neće ostaviti i da će uvijek biti sa mnom. Izgradnja novoga identiteta koja 
zadire u dubinu događa se samo onda kad prolazimo kroz borbe i iskušenja 
koje stoje na putu rasta.

Vjerujem da je svaki čin svetosti u stvari pobjeda nad nekom kušnjom. 
Gospodin, koji je bio iskušavan i koji je nadvladao kušnje, bio s vama.
                 fra Petar Cvekan, duhovni asistent
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