
   KARITATIVNA GRUPA
U korizmenom vremenu želimo organizirano prikupljati dobrovoljne priloge 
u namirnicama u prodajnim centrima, za što su potrebni volonteri koji će kao 
u Franjino doba tražiti pomoć za siromašne.
Redovni mjesečni susret grupe održat će se u utorak 3. ožujka u 16.30 sati.

20 godina života (preminuo je 2001.) je bio paraliziran i nije mogao govoriti 
ali je i tijekom tog razdoblja primao molbe i zahvale za nakane ozdravljenja.

   BRATSKI I PASTORALNI POHOD S PODRUČNE RAZINE
Dana 11. i 12. travnja nas očekuje bratski i pastoralni pohod s područne razine 
te će to biti prilika za osobni susret i razgovor s pohoditeljima za sve koji to 
žele. Svi zainteresirani se mogu predbilježiti u sobici.  

  GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne susrete drugu i četvrtu srijedu 
u mjesecu, 11. i 25. ožujka u 17 sati u Sigetu.
Dana 30. i 31. ožujka u popodnevnim satima u okviru projekta !inanciranog od 
Europskog socijalnog fonda “Volonteri u palijativi” održat će se edukacija za 
volontere. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na broj 01/5588-917 na kojem 
se može dobiti i više informacija.
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti „Ruže sv. 
Elizabete“ imat će susret 17. ožujka s početkom u 11 sati u Sigetu. 

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
14. ožujka: Nacionalni susret uz Godinu posvećenog života
18. ožujka: Vendelinovo
19.-21. ožujka: Korizmena duhovna obnova
22. ožujka: Prodajna izložba sadnica
11.-12. travnja: Bratski i pastoralni pohod s područne razine
12. travnja: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   GODIŠNJICE ZAVJETA
 1. ožujka: grupa “Radost” (17. god.)
 6. ožujka: grupa “Put” (4. god.)
15. ožujka: Stjepan Brajković (57. god.)
20. ožujka: Ljerka Kenda (64. god.)
22. ožujka: Zvonimir Zima (51. god.)
 3. travnja: grupa “Mudraci” (4. god.)
 6. travnja: Vjekoslava Mazlić (54. god.)
 8. travnja: Terezija Popović (70. god.)
 9. travnja: Franjica Ferček (68. god.)
11. travnja: grupa “Bl. Alojzije Stepinac” (5. 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 socijalne radnice kao i mogućnost  dogovora za razgovor je na tel. 098 
509 814 (Marina Cividini, dipl. soc. radnica) 

   DONACIJE I UPLATE
Podsjećamo na redoviti godišnji doprinos za više razine OFS-a u iznosu od 40 
kn te i na mogućnost solidariziranja s braćom i sestrama u oskudici.
Ovaj i svi ostali prilozi se uplaćuju na žiro-račun bratstva s pozivom na broj 
prema namjenama: “89” za bratstvo, “99” za potrebe karitativne grupe, “100” 
za doprinose za više razine (uz opis plaćanja “Doprinos za više razine - ime 
i prezime”), “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. 

   TERMIN SLJEDEĆE SKUPŠTINE
S obzirom da je prva nedjelja u travnju ove godine upravo nedjelja Uskrsnuća 
Gospodnjeg (5. travnja) termin sljedeće mjesečne skupštine se pomiče za 
tjedan dana te će ista održati u nedjelju 12. travnja.

    PRODAJNA IZLOŽBA SADNICA
Pozivamo braću i sestre da se uključe u prodajnu izložbu sadnica i kolača dana 
22. ožujka u cilju prikupljanja !inancijskih sredstava za opremanje paketa i 
pomoć braći i sestrama bratstva za Uskrs. Sadnice, kolače i ostale prigodne 
predmete donesite u subotu 21. ožujka poslije podne u sobicu ili ostavite na 
porti samostana.

    NACIONALNI SUSRET UZ GODINU POSVEĆENOG ŽIVOTA
Nacionalni susret redovnika, redovnica i Bogu posvećenih laika, kao i laika 
povezanih s redovničkim zajednicama preko svjetovnih redova, održat će se 
14. ožujka u Mariji Bistrici. Naše bratstvo će također hodočastiti, cijena puta 
je 50 kn, a prijave su u sobici.
Dan prije, 13. ožujka, u 20 sati će biti bdjenje u zagrebačkoj katedrali. U Mariji 
Bistrici pred program počinje u 10 sati, u 11 sati je svečano euharistijsko slavlje, 
a u 15 sati križni put.

    RADNI SUSRET ANIMATORA
Zbog preklapanja s nacionalnim susretom uz Godinu posvećenog života termin 
radnog susreta animatora se premješta s najavljenog 14. ožujka na 18. travnja.

    UMRLI
Dana 4. veljače, u 63. godini života, naša sestra Zdravka Darer, s. Ana, zamije-
nila je svoj vremeniti život vječnim. Vječne zavjete dala je 10. svibnja 2009. u 
generacijskoj grupi “Ancila”
Dana 16. veljače, u 72. godini života, naša sestra Irena Bilić, zamijenila je svoj 
vremeniti život vječnim. Vječne zavjete dala je 2. srpnja 1995. u generacijskoj 
grupi “Srce”.



    SMJERNICE I POTICAJI NACIONALNOG KAPITULA
3. Bratska animacija Frame
Potičemo vijeća OFS-a na mjesnoj razini da porade na prikladnoj bratskoj ani-
maciji članova Frame i ostvarenju što bolje komunikacije i suradnje s duhovnim 
asistentima Frame (usp. čl. 96, 5 i čl. 97, 1 i 2 GK OFS-a). 

   ŠAHOVSKA GRUPA
Šahovska grupa “La Verna” osvojila je četvrto mjesto u Šahovskoj katoličkoj 
ligi koja se 23. i 25. veljače u Domu sportova po prvi puta održala u Hrvatskoj.

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

Raiffeisenbank Austria, d.d., IBAN: HR9824840081104162874

RAST U ZAJEDNIŠTVU

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

    NAKANE ČASOSLOVA:
 » Za prestanak ratova, nasilja i neprijateljstava.
 » Za obnovu ljubavi i vjernosti supružnika. 
 » Za prave plodove korizme.

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”). Više o tome se može pročitati na adresi http://kaptol.ofs.hr/oznake/
pomoc-pakistanskoj-djeci/.

bratstva poziva sve zainteresirane da ostave svoje kontakt podatke u našoj 
sobici ili se jave Kreši (098/211-686) radi planiranja i uključivanja u akcije 
koje se planiraju ove godine.

    NAJAVE DOGAĐAJA U TRAVNJU
Razdoblje nakon travanjske skupštine bogato je događajima pa dajemo kratak 
uvid u ono što nas očekuje.
Godišnja obnova zavjeta je u četvrtak 16. travnja po večernjom sv. misom, a 
radni susret animatora je u subotu 18. travnja.
Dan planeta Zemlje se obilježava 22. travnja čime će se ujedno i nastaviti niz 
Franjevačkih tribina srijedom.
Nacionalno hodočašće u Vukovar i zatvaranje godine sv. Ljudevita je u subotu 
25. travnja. Cijena puta je 120 kn, a odgovarajuća informacija o prijavi i putu 
će biti pravovremeno objavljena na oglasnoj ploči i web stranici bratstva.
Blagdan bl. Lukezija i dan bratstva će biti obilježen 28. travnja pod večernjom 
sv. misom, a hodočašće na Trsat je predviđeno za 23. svibnja po cijeni od 80 kn.

Drage sestre i braćo! Ušli smo u 
milosno korizmeno vrijeme, koje 
nas poziva na povratak Gospodinu i 
davanje prednosti duhovnome nad 
materijalnim. Potaknuti primjerom sv. 
našeg Oca Franje, i mi želimo da nam 
ova obnova bude plodonosna, zanos 
za evanđelje trajan, molitva ustrajna, 
a milosrđe prožima naše odnose s 
drugima, na osobit način potrebnima.

Crkva u Hrvata poziva nas na 
Nacionalno hodočašće i središnju 
proslavu Godine posvećenog života 
u Zagrebačkoj katedrali 13. ožujka 
(bdjenje, pokorničko bogoslužje, prilika 
za ispovijed i molitva za proglašenje 
kardinala Stepinca svetim) i u Nac. 
svetištu Majke Božje u Mariji Bistrici 
14. ožujka (pretprogram, Euharistijsko 
slavlje u 11 h, križni put). Budući da će 
sudjelovati samo predstavnici, stavimo 
svi u molitve ovaj susret, ali i sve 
posvećene osobe, da nas prati zagovor 
i pomoć zavjetovanoga člana našega 
Bratstva bl. Alojzija.

Naš nam Red (OFS) predlaže da u ožujku razmišljamo o odnosu sv. Ljudevita 
prema braku. Kako su u to vrijeme ženidbe uglavnom sklapane dogovorom 
među obiteljima budućeg para, tako se ni Ljudevit i Margarita nisu poznavali 
prije stupanja u brak. No, prihvatili su jedno drugo s povjerenjem i ljubavlju: 
odlučili su se voljeti i poštivati jedno drugo, a rodilo im se jedanaestero djece. 
Iako nije jednostavno, molitva supružnika („udvoje“) vrlo je važna i treba 
nadopunjavati osobnu molitvu. Uz to, treba u obitelji znati razgovarati i praštati, 
a to se uči svakodnevno.

„Mnogo smo obećali, više je obećano nama…“ (sv. Franjo Asiški)    
fra Krunoslav Kocijan, duhovni asistent
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