
   KARITATIVNA GRUPA
Radni sastanak grupe i onih koji se žele uključiti u pripremu i podršku 
Bolesničkog dana je u utorak 3. rujna. Bolesnički dan je u subotu 28. rujna pa 
posebno pozivamo volontere za prijevoz starijih, bolesnih i nemoćnih te za 
pripremu osvježenja (kolača, voća i sl.). Prijave na tel.: 098211686.
Molitveni susret na nakane OFS-a i čitanje nekrologija članova bratstva umrlih 
u mjesecu rujnu na grobu o. Vendelina je u srijedu 18. rujna.
 I dalje pozivamo sve da se prilikom pripreme zimnice sjete naših potrebitih te 
odvoje koliko mogu. Proizvode ćemo prikupljati tijekom listopada.

   BOLESNIČKI DAN
Program ovogodišnjeg okupljanja starijih, bolesnih i teško pokretnih osoba 
u subotu 28. rujna uključuje:
    14.00 Pokorničko bogoslužje i ispovijed.
    15.00 Sveta misa i bolesničko pomazanje.
    16.15 Prigodni program i zakuska.

   ZAVJETOVANJA NOVIH GENERACIJSKIH GRUPA
Privremeni zavjeti grupe “Sv. Mihael” koju vode s. Đurđa Arbutina i s. Milka 
Marjanović će biti u subotu 12. listopada.
Vječni zavjeti grupe “Bl. Ivan Pavao II.” koju vode s. Irena Bilić, s. Marijana 
Katalinić i s. Nevenka Tomić te grupe “Zrno” koju vode s. Ana Fruk i b. Dario 
Brigić će biti u nedjelju 13. listopada pod Skupštinom bratstva.

   SVETKOVINA SV. NAŠEG OCA FRANJE
Uvod u svetkovinu će biti tradicionalni franjevački seminar od 1. do 3. listo-
pada koji će voditi fra Zdravko Lazić i fra Petar Cvekan. Svečanu svetu misu 
na svetkovinu u 18.30 tradicionalno će predslaviti braća dominikanci.

  GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne susrete drugu i četvrtu srijedu 
u mjesecu, 11. i 25. rujna, u 17 sati u Sigetu.
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti „Ruže sv. 
Elizabete“ svoj susret imat će 10. rujna u 11 sati u Sigetu.
Savjeti socijalne radnice (Marina Cividini, dipl. socijalni radnik) su prve 
srijede u mjesecu, 4. rujna od 17.00 do 18.30 sati u sobici. 
„Rekreacija 60+“ do daljnjeg ima stanku.

   OBITELJSKA GRUPA
U subotu 14. rujna od 9.00 do 13.00 održat će se seminar s praktičnim savjetima 
na temu samozapošljavanja. Voditelj je mr. sc. Zrinka Gregov. Ulaz je slobodan.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
 8. rujna: Hodočašće u Remete o blagdanu Male Gospe
   282. zavjetno hodočašće grada Zagreba u Mariju Bistricu
17. rujna: Blagdan Rana sv. našeg Oca Franje
28. rujna: Bolesnički dan
1.-3. listopada: Franjevački seminar
 4. listopada: Svetkovina sv. našeg Oca Franje
12. listopada: Privremeni zavjeti grupe “Sv. Mihael”
13. listopada: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
  Trajni zavjeti grupa “Bl. Ivan Pavao II.” i “Zrno”

   GODIŠNJICE ZAVJETA
14. rujna: Blaženka Miklaužić (49. god.)           4. listopada: Antonija Vreš (35. god.)
26. rujna: “Brat Vjetar” (9. god.)      11. listopada: “Špilja” (21. 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 sobici se dežura ponedjeljkom (17.30-18.30) i četvrtkom (17.30-19.30). 
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.
Ured palijativne skrbi u Sigetu radi svaki radni dan od 8 do 16 sati kada mogu 
doći ili nazvati svi koji trebaju pomoć grupe ili bi se htjeli uključiti u njen 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. 

   GENERACIJSKE GRUPE
Potičemo sve grupe na redovito sastajanje i sudjelovanje u životu bratstva.

    HODOČAŠĆE U REMETE ZA MALU GOSPU
Tradicionalno hodočašće zagrebačkih mjesnih bratstava će biti u nedjelju, 8. 
rujna i to u organizaciji našeg bratstva. Program je sljedeći:
    15.30 Franjevačka krunica.
    16.30 Sveta misa.
    Bratski susret i druženje uz kolače, sokove i pjesmu. 
Za one koji idu pješice polazak je u 13.30 ispred samostana. Za one koji idu 
javnim prijevozom autobusi br. 226 kreću s Kaptola i Svetica u 15.00.
S obzirom da je naše bratstvo ovogodišnji domaćin događaja posebno molimo 
sve koji mogu da u subotu donesu u sobicu ili ostave na porti suhe kolače i tako 
daju svoj doprinos cjelokupnom zajedništvu.

   BLAGDAN RANA SV. NAŠEG OCA FRANJE
Pozivamo svu braću i sestre na obilježavanje ovog blagdana u zajedništvu na 
svečanoj večernjoj svetoj misi u 18.30 sati.

   IZVJEŠĆE SA SJEDNICE VIJEĆA
Zbog svetkovine sv. našeg Oca Franje sljedeća skupština je pomaknuta na 
13. listopada,  a sve druge utvrđene detalje možete pročitati u ovom Biltenu.

   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, Zdenko, Sanja.



Kunski žiro-račun našeg Bratstva: 
Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo  Kaptol, Kaptol 9, Zagreb, 

Raiffeisenbank Austria, d.d., br. 2484008-1104162874

RAST U ZAJEDNIŠTVU

HVALITE I BLAGOSLIVLJAJTE GOSPODINA MOGA,
ZAHVALJUJTE I SLUŽITE MU U PONIZNOSTI VELIKOJ.

    NAKANE ČASOSLOVA:
 » Da po zagovoru sv. Franje budemo ponizni u držanju, pon-

izniji u mišljenju, a najponizniji u prosuđivanju samoga sebe.
 » Da prepoznamo Božji govor kroz primjer poniznosti sv. 

Elizabete i svih poniznih ljudi.
 » Da zagovorom sv. Klare svoja dobra djela ne činimo da nas 

ljudi vide.

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

   AKTIVNA PRISUTNOST SVJETOVNIH FRANJEVACA U SVIJETU
Studija primjera: Milanski “Građansko-bratski laboratorij”
Na zahtjev lombardijskoga Područnog vijeća, od jeseni 2010. do danas, malena, 
ali reprezentativna skupina svjetovnih franjevaca iz različitih bratstava OFS-a 
grada Milana, započela je s „Građansko-bratskim laboratorijem“ koji ima dva 
cilja. Prvi od njih je de"iniranje “metode” rada, kao suprotnost postojećem 
modelu u kojemu je teško pronaći način posredovanja koji se zasniva na 
dijalogu zahvaljujući kojemu – iako imamo različita gledišta o pitanjima o 
kojima se razgovara – slušamo jedni druge kako bismo pronašli zajednički put 
„bratskoga razumijevanja“, težeći ostvarivati opće dobro. ... Drugi cilj se odnosi 
na „sadržaj“: postavljanje Evanđelja i crkvenog Učiteljstva za glavne izvore u 
pronalaženju značenja i usmjeravanja naših prijedloga. ...
Približavanje važnih događaja poput mjesnih i parlamentarnih izbora postali 
su prilika za raspravu među članovima Laboratorija koji traže način kako da 
ugrade Pravilo OFS-a i Evanđelje u svoja politička opredjeljenja. Raspravljali 
smo kao zajednica, poštujući različita mišljenja, ali i dajući prednost osjećaju 
„bratstva“, prirođenom našem franjevačkom opredjeljenju. Bez sumnje, molitva 
i oslanjanje na Riječ i Franjevačke izvore, za koje smo željeli da uvijek budu 
prisutni na našim sastancima, pomogli su u tome da Gospodin bude jasno 
prisutan u našemu Laboratoriju.
        Program formacije Povjerenstva za prisutnost u svijetu MVOFS-a, veljača 2013.

   ZAGREBAČKO ZAVJETNO HODOČAŠĆE MARIJU BISTRICU
Na 282. zavjetno hodočašće grada Zagreba u Mariju Bistricu se ide zajedno 
sa župom sv. Marije (na Dolcu). Polazak je u 7.30 ispred Katedrale, a karte po 
cijeni od 50 kn se mogu nabaviti u sobici u uredovno vrijeme. 

što su sv. Terezija, sv. Elizabeta i sv. Franjo Asiški mogu izrasti samo na stablu 
mističkog tijela Kristova, sišući tako rekuć Duha Svetoga direktno i materijalno. 
     Iz Dnevnika bl. Ivana Merza, 23. XI. 1918.

Jedna od bitnih oznaka vjere jest poniznost. 
Ponizna čovjeka, a da toga i nije svjestan, kao da 
vodi ruka Boga koji sva bića uzdržava i čini da 
budu ono što jesu. 

Bog nam govori kroz vjeru ljudi, ali govori nam i 
kroz poniznost vjernika, ali i poniznost ljudi. Bog 
nam želi govoriti kroz poniznost sv. Franje, koji je 
po poniznosti i siromaštvu bio živa slika Kristova. 

Sv. Franjo je bio ponizan u držanju, ponizniji u 
mišljenju, a najponizniji u prosuđivanju samoga 
sebe. Nije se razlikovao od drugih ni po čemu 
nego samo jer je bio najmanji. Njegovim je ustima 
bilo daleko svako hvastanje, svaki sjaj nastupanja, 
svaka nadutost u činima. U onomu što je iznosio 
pred druge pretpostavljao je mišljenje drugih. 
Više je volio slušati kuđenje nego pohvalu, jer ga 
je kuđenje sililo na popravak, a pohvala gurala u 
pad (usp. 2 Čel 140).

Poniznost donosi sa sobom mir i radost za 
koje jedva znaju oholi jer su osjetljivi na svoju 
veličinu, pa se lako uznemire i žaloste zbog 
najmanje povrede njihova veličanstva. Ako prema čemu trebamo težiti kao 
braća i sestre, ako za što trebamo utrošiti svoj život, predati ga, onda je to 
visok stupanj poniznosti. Poniznost nas zapravo osposobljava da se Gospodinu 
iskreno povjerimo u svojoj slabosti, a ljude oko sebe poštujemo te im drage 
volje služimo. 

Zato molimo Gospodina posebnu prošnju. Umjesto prvih i važnih mjesta i 
želje da bude sve po našemu, da mi određujemo tko je dobar a tko zao, tko je 
u pravu a tko nije, tko je pošten a tko nepošten, umjesto da sami vodimo svoj 
život i mislimo da smo bolji od drugih i u pravu, molimo ga milost da biramo 
uvijek posljednja mjesta, da molimo u skrovitosti, da radimo bez proračunatosti 
i biramo najniže poslove a svoja dobra djela ne činimo da nas ljudi vide, da 
spremno svima opraštamo i primamo oproštenje te se divimo tome kako on 
uzvisuje ponizne i one koje se ne uzdaju u sebe nego u njega. 

                 fra Petar Cvekan, duhovni asistent
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