
   KARITATIVNA GRUPA
Zahvaljujemo svima koji su svojim radom i prinosom doprinijeli prikupljanju 
sredstava za pomoć potrebitima u Bratstvu. Neka Gospodin blagoslovi i uzvrati 
vašu ljubav. Grupa svoj braći i sestrama u potrebi želi sretan i blagoslovljen 
Uskrs kao znak njihove vidljive nade u pobjedu mira i pravde. 
U ponedjeljak 7. travnja u 16.30 radni je sastanak grupe kao priprema za 
podjelu paketa. 
Pozivamo još jednom animatore generacijskih grupa da provjere i dopune 
popise potrebitih za članove svojih grupa.  U petak 11. travnja organizira se 
slaganje paketa pomoći. U subotu 12. travnja tijekom cijelog dana oni koji 
posjećuju potrebite mogu preuzeti pakete. 
Također pozivamo animatore generacijskih grupa da se jave sestri Mirni Hornik 
i da preuzmu čestitke Bratstva za slanje članovima svojih grupa. 

   DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
Kao mjesno bratstvo OFS-a dio smo Područnog, Nacionalnog i Međunarodnog 
bratstva. Podsjećamo na potrebu uplate doprinosa za više razine OFS-a čiji se 
troškovi pokrivaju isključivo prilozima iz mjesnih bratstava. Iznos od 30 kn 
godišnje može se uplatiti u sobici ili up- latnicom uz poziv na broj “100” uz opis 
plaćanja “Doprinos za više razine - Ime i Prezime”. Ukoliko ste u mogućnosti, 
molimo da se solidarizirate s braćom i sestrama u potrebi.  

    DAN BRATSTVA
Blagdan bl. Lukezija se ujedno obilježava kao i Dan našeg Bratstva. Ove godine 
taj dan će iznimno biti i godišnja obnova zavjeta, a sve to će biti proslavljeno 
pod svečanom večernjom sv. misom u 18.30 sati. 

    GODINA SV. LJUDEVITA
Predsjedništvo MVOFS-a odredilo je da će se 800. obljetnica rođenja sv. Ljude-
vita obilježavati od 25. travnja 2014. do 25. travnja 2015. tijekom koje se treba 
produbljivati poznavanje života našega sveca zaštitnika. Svi prigodni materijali 
će se moći naći na web adresi http://ofs.hr/godina-sv-ljudevita.

  GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne susrete drugu i četvrtu srijedu 
u mjesecu, 9. i 23. travnja, u 17 sati u Sigetu.
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti „Ruže sv. 
Elizabete“ svoj susret imat će 8. travnja u 11 sati u Sigetu. Grupa prima nove 
članove koji se trebaju najaviti na tel: 01/5588-917 ili 099/312-7749.

(Marina Cividini, dipl. socijalni radnik) će biti u 

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
23. travnja: Franjevačka tribina: Dan planeta Zemlje
25. travnja: Početak Godine sv. Ljudevita
28. travnja: Blagdan bl. Lukezija, prvog poznatog svjetovnog franjevca
  Godišnja obnova zavjeta
  Dan bratstva
  Emisija “Poziv u svijetu” na Radio Mariji
 4. svibnja: Obećanja Frame (pod sv. misom u 12 sati)
  Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   GODIŠNJICE ZAVJETA
 6. travnja: Vjekoslava Mazić (53. god.)   25. travnja: “Asiški seraf” (15. god.)
 8. travnja: Slavica Dušak (69. god.)     1. svibnja: “Ovčice Božje” (9. god.)
        Terezija Popović (69. god.)     2. svibnja: “Asiz” (10. god.)
 9. travnja: Franjica Ferček (67. god.)               4. svibnja: “Nebeski glasnici” (6. god.)
11. travnja: “Bl. Alojzije Stepinac” (4. 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 099/312-7749. Savjeti soci-
jalne 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. 

   GENERACIJSKE GRUPE
Potičemo sve grupe koje se ne sastaju da nađu sebi bliske grupe i tako obnove 
redovite susrete. Svi susreti su nam na rast u zajedništvu.

    DAN PLANETA ZEMLJE
Tradicionalno obilježavanje Dana planeta Zemlje bit će u sklopu redovite 
Franjevačke tribine u srijedu 23. travnja poslije večernje sv. mise. Gost predavač 
će biti dr. sc. Slaven Dobrović, a govorit će se o temi spalionice otpada i njezinog 
utjecaja na okoliš.

   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.

    NAJAVE HODOČAŠĆA
Bliže se naša redovita hodočašća Majci Božjoj Trsatskoj i sv. ocu Franji.
U subotu 17. svibnja će biti kapitul bratstva na Trsatu. Cijena puta je 70 kn.
Od petka 20. do srijede 25. lipnja se ide na tradicionalno hodočašće u Asiz u 
organizaciji putničke agencije “Piligrin”, a cijena puta je 2300 kn.
Sve daljnje informacije o ovim hodočašćima će pravovremeno biti dostupne 
na oglasnoj ploči i web stranici bratstva.



su se 1908. Živjeti su u okolici Milana gdje im se rodilo 13-ero djece od ko-
jih je osmero preživjelo ranu dob. Svaki dan su išli na svetu misu i njegovali 

    MEĐUNARODNA SKUPŠTINA FRAME
U Samoboru će se od 17. do 23. kolovoza održati II. međunarodna skupština 
Frame. Očekuje se dolazak predstavnika iz svih krajeva svijeta, a osnovne in-
formacije o tom susretu se mogu naći putem web adrese http://frama.ofs.hr.

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 svjedočimo svoju vjeru ljudima 

našega vremena.
 » Da se ugledamo u primjer pobožnosti i svetosti sv. Ljudevita.
 » Da zagovorom sv. Klare služimo Crkvi u čistoći misli, riječi 

i djela.

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 TRAVANJ
Za OFS i Framu u Europi. Da budu graditelji civilizacije ljubavi na temeljima 
življene vjere u Krista koji može obnoviti ljude, obitelji, Crkvu i društvo sa 
zanosom i radošću svetoga Franje Asiškoga. 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. 

    ŠAHOVSKA GRUPA “LA VERNA”
Grupa je na blagdan Čiste srijede proslavila svoj 100. susret. Redoviti sastanci 
su srijedom od 18 do 21 sati u novoj vjeronaučnoj dvorani u prizemlju, a skupi 
se dvanaestak ljubitelja ove igre. Zahvaljuju svima na podršci te ujedno pozivaju 
sve zainteresirane da dođu na druženje uz šah i druge društvene igre.

Od 25. travnja 2014. godine obilježavat ćemo 
Godinu sv. Ljudevita, zaštitnika Franjevačkoga 
svjetovnog reda. Sv. Ljudevit kralj rodio se 
prije 800 godina, 25. travnja 1214. godine u 
Francuskoj, u doba sv. Franje. Roditelji, kraljica 
Blanka i kralj Luj VIII., pružili su mu vrlo dobar 
ljudski i vjernički odgoj. Do svete vjere je 
mnogo držao. Vladao je u istini i pravdi te je 
bio omiljen. Papa Bonifacije VIII. proglasio ga 
je svetim 1297. godine i ustanovio liturgijski 
blagdan 25. kolovoza.

Svetost njegova života, izjavljuje papa 
Bonifacije VIII., očitovala se nadasve u milosrđu 
prema siromasima, u gradnji hospicija i crkava 
i u drugim djelima milosrđa kojih bi popis 
bio predug. Vlastitim je rukama pomagao 
siromasima, bolesnima i redovnicima. Kao kralj 
nikoga nije oštetio i nije bio nasilan, brižljivo se 
zauzimao za pravednost, obuzdavao je opake. 
Njegova je poniznost bila izvanredna kao i 
njegova ljubav.

Ovo su neki njegovi pobožni čini: sakramentalna ispovijed svakoga petka, 
dnevno sudjelovanje na svetoj misi, svagdašnje slavlje liturgije časova, čuvanje 
od grijeha, noćna molitvena bdijenja, postojane osobne molitve. Bio je umjeren 
u jelu, odricao se a često je jeo bez začina. U odijevanju je na najmanju mjeru 
svodio kraljevska obilježja. Svake je subote prao noge trojici siromaha klečeći 
pred njima. Trojica su siromaha uvijek jela za njegovim stolom, a u korizmi 
trinaestorica.

Život sv. Ljudevita izvrstan je poticaj vjernicima naših dana. Mnogi odbijaju 
aktivno živjeti prema Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda i govore: “Nemamo 
vremena živjeti Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda, okolnosti našeg zvanja i 
života to nam ne dopuštaju. Ne stignemo.”  Sv. Ljudevit se s kraljevskim obvezama 
ne usteže biti trećoredac i nalazi vremena živjeti trećoredske dužnosti. U životu 
prema Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda nalazi Boga. Boga moramo naći 
jer nije svejedno ući u sretan vječni život ili ga odbaciti. Ugledajmo se zato u 
sv. Ljudevita, velikoga sveca i pravoga trećoreca.     
               fra Petar Cvekan, duhovni asistent

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXXIII, br. 4 (374) - 6. travnja 2014.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA


