
   KARITATIVNA GRUPA
U ime svih onih koji su dobili pomoć zahvaljujemo braći i sestrama na svakom 
pa i najmanjem daru i prihvaćamo ga od sveg srca. Neka Gospodin blagoslovi 
i uzvrati vašu ljubav. 
Pozivamo sve članove našeg bratstva, pojedince i obitelji, koji se nalaze u potrebi 
da se jave u sobicu radi organiziranja moguće pomoći. 
U ponedjeljak 3. ožujka u 16.30 sati radni je sastanak grupe. Zbog važnosti 
teme (poslovnik rada, kriteriji i način raspodjele pomoći) pozivamo sve članove 
grupe da obavezno prisustvuju susretu. 
U utorak 18. ožujka u 17.30 grupa će na grobu o. Vendelina predvoditi serafsku 
krunicu za nakane OFS (posebno za one koji su nam se preporučili u molitve) 
kao i pročitati nekrologij članova bratstva umrlih u mjesecu ožujku.

je kći Petru, svoje treće dijete. Čestitamo!

   DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
Svota od 30 kn se može podmiriti uplatom na račun našeg bratstva s pozivom 
na broj “100” uz opis plaćanja “Doprinos za više razine - ime i prezime”. 

    KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA
Tradicionalnu duhovnu obnovu u našoj crkvi od 3. do 5. travnja će predvoditi 
p. Zdravko Lazić i p. Petar Cvekan.

  GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne susrete drugu i četvrtu srijedu 
u mjesecu, 12. i 26. ožujka, u 17 sati u Sigetu.
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti „Ruže sv. 
Elizabete“ svoj susret imat će 11. ožujka u 11 sati u Sigetu. Grupa prima nove 
članove koji se trebaju najaviti na tel: 01/5588-917 ili 098/623-074.
Savjeti socijalne radnice (Marina Cividini, dipl. socijalni radnik) će biti u 
srijedu 5. ožujka od 17.00 do 18.30 sati u sobici. 

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
 4. ožujka: Cjelodnevno klanjanje pred Presvetim (naša ura od 17 do 18h)
18. ožujka: Vendelinovo
19. ožujka: Franjevačka tribina: “Opomene sv. Franje“
22. ožujka: Radni susret animatora
23. ožujka: Glazbeno-poetska večer
24. ožujka: Emisija “Poziv u svijetu” na Radio Mariji
3.-5. travnja: Korizmena duhovna obnova
 6. travnja: Prodajna izložba sadnica 
  Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   GODIŠNJICE ZAVJETA
 6. ožujka: grupa “Put” (3. god.)
15. ožujka: Stjepan Brajković (56. god.)
20. ožujka: Ljerka Kenda (63. god.)
22. ožujka: Zvonimir Zima (50. god.)
 3. travnja: grupa “Mudraci” (3. god.)
 6. travnja: Vjekoslava Mazlić (53. 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 ili 098/623-074. Savjeti 
socijalne radnice se mogu dobiti svake prve srijede u mjesecu u sobici od 
17.00 do 18.30 sati. 

   DONACIJE I UPLATE
Sve prilozi se uplaćuju na žiro račun s pozivom na broj prema namjenama: “89” 
za bratstvo, “99” za potrebe karitativne grupe, “7001” za pomoć pakistanskoj 
djeci, “2001” za potrebe grupe za palijativnu skrb, “3001” za potrebe grupe za 
očuvanje stvorenog i “4001” za potrebe kuhinjice za siromašne. 

Tradicion

    50 GODINA ZAVJETA
Naš brat Zvonimir Zima, b. Franjo, primljen je u naše bratstvo 2. veljače 1963., 
a zavjetovan je 22. ožujka 1964. u vrijeme duhovne asistencije o. Leona 
Lovrenčića. Čestitamo na ovoj velikoj obljetnici.

    FRANJEVAČKA TRIBINA
U srijedu 19. ožujka poslije večernje sv. mise u dvorani uz crkvu će biti nova 
tribina na temu “Opomena sv. Franje”. Uvod u 6., 7. i 8. Opomenu će dati s. Đurđa 
Arbutina, s. Đurđica Benčić i b. Danko Ivošević. Materijali vezani uz ovu temu 
se mogu naći na web adresi: http://kaptol.ofs.hr/oznake/opomene-sv-franje.

   GRUPA “RUŽE SV. ELIZABETE“
Molimo za svu našu braću i sestre u bolesti, a posebno one koji su se preporučili:
Zdravka, Zdenko, Gordana i Božidar.

    PRODAJNA IZLOŽBA SADNICA
Tradicionalna prodajna izložba zelenila i sadnica održat će se u nedjelju 6. 
travnja. Bit će i prodaja kolača pa se preporučamo svim vrtlarima i slastičarima 
da u subotu 5. travnja ili na dan izložbe donesu sadnice i kolače. Sav prihod 
je namijenjen prigodnim uskrsnim paketima za potrebite iz našega bratstva.

    RADNI SUSRET ANIMATORA
Susret će biti u subotu 22. ožujka (umjesto prvotno najavljenog 29. ožujka). 
Započinje u 9.00 sv. misom, a potom će se nastaviti u dvorani na II. katu u  
vremenu od 9.30 do 12.30 sati.

    GLAZBENO-POETSKA VEČER
Dana 23. ožujka u 19.30 u dvorani uz crkvu literarna grupa upriličuje prigodnu 
korizmenu glazbeno-poetsku večer pod nazivom “Putem otkupljenja”.



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 zagovorom sv. Franje s velikom ljubavlju slušamo Boga.
 » Da po primjeru sv. Ljudevita rado služimo Bogu.
 » Da zagovorom sv. Klare slušamo Boga pozorno i ponizno.

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

   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”).

   MOLITVENA NAKANA ZA OŽUJAK
Za OFS i Framu u Aziji. Da budu nositelji pomirenja svemu stvorenome, dijaloga 
s drugim religijama i zajedništva u različitim azijskim kulturama, nudeći Krista 
kao Put, Istinu i Život. Oče naš. 

    FRANJEVAČKA LJETNA ŠKOLA DUHOVNOSTI
Franjevačka teologija Sarajevo od 13. do 19. srpnja organizira program trajne 
formacije za članove/ice franjevačke obitelji, kao i za sve zainteresirane koje 
žele upoznati duhovno, moralno i kulturno bogatstvo franjevačke karizme. 
Smještaj i hrana su osigurani za sve sudionike/ce po cijeni od 900 kn. Prijave su 
moguće do 30. travnja na kontakt: fra Pero Vrebac, mob. 063/294853, vreper@
gmail.com. Detaljnije informacije s programom se mogu naći na našoj web 
adresi: http://kaptol.ofs.hr/franjevacka-ljetna-skola-duhovnosti-2014. 

   GENERACIJSKE GRUPE
Generacijske grupe se sastaju u vlastitim terminima ili prema dogovoru. 

   MOLITVA ŽIVE KRUNICE
Pozivaju se svi koji se žele priključiti u ovu molitvu da se jave sestri Đurđi 
Arbutina (tel.: 091/5520-597) radi dogovora za molitveni raspored.

   POZIV U SVIJETU
Emisija “Poziv u svijetu” na Radio Mariji je redovito na programu svakog 
četvrtog ponedjeljka, a uređivanje je odnedavno preuzelo naše bratstvo. 
Obrađuju se aktualne teme iz crkvenog i javnog života. Arhiva emisija se može 
naći na web adresi: http://kaptol.ofs.hr/oznake/emisija-ofs-a-na-radio-mariji.

Sv. Franjo je bio svetac koji je s velikom 
ljubavlju slušao Boga, koji mu je bio poslušan. 
Svakoga dana želio je čuti i razumijevati Božje 
riječi. Tražio je mjesta tišine kako bi čuo 
njegovu riječ. Božja riječ je u srce sv. Franje 
dolazila kao melem, ali i kao mač koji mu je 
dao pravo vrednovati zemaljske i nebeske 
stvari. Božja riječ dala mu je da bude svjedok 
u svijetu da je Gospodin živ među nama kao 
izvor bratstva, pravednosti i mira. 

U prošlim se vremenima Gospodin žalio nad 
svojim narodom: “O, kad bi me narod moj 
slušao, brzo bih pokorio dušmane njegove, 
ruku bih svoju okrenuo na protivnike njegove. 
Ali moj narod ne slušaše glasa moga” (Ps 81). 

Uzrok svih napetih ljudskih odnosa i 
nepodnošljivih situacija su nesavjesnost i 
neobaziranje na ono što Bog govori čovjeku, 
dakle odlaženje od Boga, napuštanje Boga, 
neslušanje Boga. Nikakav zaokret prema dobrome nije moguć bez obraćenja 
Bogu i bez slušanja Boga. 

Čovjek sam po sebi ne samo da ne može postići vječno spasenje, nego ne može 
na zadovoljavajući način urediti ni međuljudske odnose na zemlji. Slušajte Boga, 
služite Bogu, to je poruka. Kad čovjek sluša Božju riječ u njega ulazi Ljubav 
koja sve obnavlja. Čovjekovo se srce obnavlja, jer gdje uđe Božja riječ, izlazi zlo.

Da bi se Bog mogao slušati traži se poniznost, odricanje vlastitoga uskogrudnog 
mišljenja, odnosno obraćenje. Uznositost i bahatost đavolske su osobine. 

Bog se objavljuje i uvijek će se objavljivati i dati čuti. Malen čovjek može postati 
velik ako surađuje s Bogom i sluša Boga, a velik čovjek može postati mali ako 
odbije Boga i ako ga ne sluša.  

Toliko je mnoštvo slušalo Boga. U tome je sva tajna vjere. U tome je sva tajna 
naše sreće. Čovjek se ne smije bojati Božjega glasa. Čovjek treba slušati Božji 
glas. Čovjek treba povjerovati Božjem glasu.      
        fra Petar Cvekan, duhovni asistent
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