
   KARITATIVNA GRUPA
Tijekom ljetnih mjeseci potičemo sve članove bratstva koji su u prilici da budu 
posebno osjetljivi na potrebe naše braće i sestara, te ih pohode i pomognu im.

  GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne susrete drugu i četvrtu srijedu 
u mjesecu, 10. i 24. srpnja u 17 sati na Sigetu.
„Rekreacija 60+“ ima ljetnu stanku.  
Grupa za međusobnu podršku onkoloških bolesnika „Ruže sv. Elizabete“ 
svoj susret imat će 17. srpnja u 11 sati na Sigetu.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
 8. srpnja: Susret učitelja novaka (u 19.15 sati)
11.-14. srpnja: Duhovna obnova u Kući susreta Tabor
30. srpnja - 2. kolovoza: Trodnevnica i blagdan Gospe od Anđela (Porcijunkula)
 4. kolovoza: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   GODIŠNJICE ZAVJETA
 3. kolovoza: Anica Blažević (55. 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
Tijekom srpnja se u našoj sobici dežura četvrtkom od 17.30 do 19.30, a tijekom 
kolovoza nema dežurstva. 
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, a tijekom kolovoza je ljetna stanka. 

   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”).

   IZVJEŠĆE S IZBORNOG KAPITULA
Dana 8. lipnja izabrano je novo vijeće našeg bratstva: 
ministar Stjepan Lice b. Anđeo zavjetovan 1984. u grupi “Rivotorto”, zam-
jenica ministra Antica-Nada Ćepulić s. Margareta (1990., “La Verna”), tajnik 
Zvjezdan Lice (2007., “Brat Magarac”), blagajnica Gordana Kovačević s. 
Franciska (2002., “Na žalu”), povjerenica za formaciju Nada Bence s. Klara 
(1984., “Rivotorto”), povjerenik za Caritas William Krešo Bello (2009., “An-
cila”), povjerenik za Framu Domagoj Kušanić (2011., “Mudraci”) te vijećnici 
Danko Ivošević b. Danijel (2000., “Magni#icat”), Hrvoje Belušić (2004., “Brat 
Vjetar”) i Snježana Beri s. Elizabeta (2011., “Brat Jakoba”). 
Molimo za blagoslov u njihovu radu.

   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, Sanja.

    50 GODINA ZAVJETA
Irena Gantar, s. Terezija Djeteta Isusa, je zavjetovana 23. svibnja 1963. U 
razdoblju od 1984. do 2002. je bila stalni član vijeća našeg bratstva, od toga i 
ministra u dva mandata (1990.-1996.) te usto i blagajnica Područnog i tajnica 
Nacionalnog vijeća OFS-a. Do 2008. je bila učiteljica novaka. 
Bibiana Turkalj, s. Flavija, je zavjetovana 2. srpnja 1963. 
Ove dvije naše sestre su zavjetovane u razdoblju duhovne asistencije o. Leona 
Lovrenčića i službe ministre s. Marije Rojc. 
Čestitamo na ovoj velikoj obljetnici.

   UMRLI
Branka Jović, članica grupe za podršku oboljelima od malignih bolesti “Ruže 
sv. Elizabete”, preminula je 6. travnja, a zavjetovana je u Šibeniku odakle se 
prije više godina preselila u Zagreb. 
Dubravka Krišković, s. Mirjana, preminula je 22. travnja, a zavjetovana je u 
našem bratstvu 19. studenog 1963. 
Ana Crnogaj, s. Petra, preminula je 8. lipnja, a zavjetovana je 10. svibnja 2009. 
u grupi “Sv. Elizabeta“. 
Molimo za naše pokojne sestre.

   PRIVREMENI I TRAJNI ZAVJETI
Određeni su termini zavjeta koji su prvotno bili predviđeni za svibanj ove 
godine. Privremeni zavjeti će biti 14. rujna, a trajni zavjeti 13. listopada.

   GODIŠNJA DUHOVNA OBNOVA
Duhovna obnova u organizaciji Područnog vijeća u Kući susreta Tabor u Samo-
boru je od 11. do 14. srpnja pod naslovom: “Tko ti može više dati, Gospodar 
ili sluga?” Vodi fra Zvjezdan.

   BLAGDAN GOSPE OD ANĐELA
Trodnevnicu od 30. srpnja do 1. kolovoza i svečanu večernju svetu misu na 
sam blagdan 2. kolovoza Gospe od Anđela - Porcijunkule (uz tradicionalnu 
procesiju sa svijećama u klaustar samostana) predvodi fra Ivan Matić.
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RAST U ZAJEDNIŠTVU

    NAKANE ČASOSLOVA:
 » Da se trajno savjetujemo, potičemo i opominjemo po za-

govoru sv. Franje.
 » Po zagovoru sv. Elizabete da hodimo ovim svijetom bez 

svađanja i osuđivanja.
 » Da zagovorom sv. Klare sve promatramo očima vjere.

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: Stjepan Lice, 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.”     

    SVETI OCI PAPE U FRANJEVAČKOM SVJETOVNOM REDU
Papa Leon XIII. je 1872. kao kardinal Perugie postao član OFS-a te se smatra 
preporoditeljem Reda. Kao papa (1878.-1903.) je želio da se kršćanski val 
društvenih promjena u doba rastućeg radničkog pokreta dogodi po franjevcima 
svjetovnjacima. Želio je da cijela crkvena hijerarhija aktivno poradi na tome da 
duh sv. Franje zahvati sve kršćanske obitelji i prožme cijelu Crkvu. Najpoznatiji 
je po enciklici Rerum Novarum (1891.) gdje se zalaže za razvoj katoličkih so-
cijalnih znanosti i prava radnika.

    SVJETOVNI UZORI
Sv. Brigita Švedska (1303.-1373.) veliko je ime Katoličke Crkve. Papa Ivan Pavao 
II. proglasio ju je suzaštitnicom Europe uoči Velikog jubileja 2000. godine, 
a papa Benedikt XVI. ju je u jednoj svojoj katehezi nazvao “uzorom bračne 
duhovnosti”. Zajedno sa suprugom Ulfom koji je bio upravitelj važne oblasti 
švedskog kraljevstva prihvatila je Pravilo franjevačkih trećoredaca. Činila je 
djela ljubavi prema siromašnima, a osnovala je i bolnicu. Imali su osmero djece 
od kojih se i kćerka Karin časti kao svetica. Nakon suprugove smrti razdijelila 
je sva svoja dobra siromašnima i trajno se nastanila u cistercitskom samostanu 
u Alvastri. Svetom je proglašena 1391., a blagdan joj je 23. srpnja. Zaštitnica je 
i države Švedske te udovica. Među pukom je jako poznata i raširena pobožnost 
“15 molitava sv. Brigite” temeljena na Božjim objavama o muci Gospodina 
našega Isusa Krista koje su je pratile od odlaska u samostan do kraja života.

   “FRANJEVAČKI IZVORI“ NA INTERNETU
Na web adresi http://e"i.ofs.hr može se naći besplatno digitalno izdanje ne-
davno objavljenih “Franjevačkih izvora”.

Sv. Franjo je svojoj braći rekao da ih savjetuje, 
potiče i opominje kad idu svijetom da se ne 
svađaju i da ne osuđuju ljude. Želimo u ovim 
riječima sv. Franje prije svega razumjeti sebe. 

Prvo što nam otkriva ova rečenica sv. Franje 
jest da on svoju braću promatra i da vidi 
konkretne situacije u koje ulaze njegova 
braća kad idu svijetom. Stalo mu je do braće 
i ne skriva oči pred onim što rade, ne da ih 
omalovaži i sebe istakne, nego da pomogne 
braći na putu posvećenja. 

Drugo što nam otkrivaju ove riječi sv. Franje 
je to da on ne želi samo opominjati braću, već ih 
želi i savjetovati i poticati, i to prije opominjanja, 
ili barem zajedno s opominjanjem. 

Među nama je danas sve više prisutna 
kultura kritizerstva. Traže se promjene jer kao 
“ništa ne valja.” I odmah se traži da se odbaci 
ljude, nema se vremena savjetovati, poticati 
i opominjati a nadasve nam je teško vidjeti 
dobro koje brat živi i čini i koje po njemu Bog daje svima nama. 

Savjetovati znači gledati naprijed na ono dobro koje želimo svi vidjeti. 
Sigurno je veliko dobro kad se ne svađamo. Kad počinje svađa? Kad se više 
ne slušamo, kad počinjemo govoriti u isti glas, kad se više ne čujemo, pa 
vičemo jedan na drugoga da bi se čuli. 

Poticati znači buditi za ono što se očekuje od nas, ukazivati s vjerom da 
mnogo toga lijepoga i dobroga možemo učiniti.

Mnogo je načina kako se može slaviti Boga. Molitvom, dobrim djelima, 
postom, bdijenjima... Jedan od jednostavnijih i lakših načina kako možemo 
slaviti Boga i uvijek ostati u njegovoj milosti jest da nikoga ne osuđujemo. 

Hvala ti, sveti Franjo, što nas i danas savjetuješ, potičeš i opominješ. 
Potrebni smo tvojih riječi i tvojega duha. Daj da prolazimo ovim svijetom 
bez svađanja i osuđivanja.
                 fra Petar Cvekan, duhovni asistent
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