
   KARITATIVNA GRUPA
Zahvaljujemo braći i sestrama koji su se uključili u prodajnu izložbu sadnica 
i kolača na pomoći i doprinosima. Prodajom zelenila i kolača prikupljeno je 
4.000 kn kao pomoć za našu braću i sestre u potrebi.

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.

   GODIŠNJA OBNOVA ZAVJETA
Godišnja obnova zavjeta je u četvrtak 16. travnja po večernjom sv. misom.

  GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne susrete drugu i četvrtu srijedu 
u mjesecu, 8. i 22. travnja u 17 sati u Sigetu.
Dana 27. i 28. travnja u popodnevnim satima u okviru projekta !inanciranog 
od Europskog socijalnog fonda “Volonteri u palijativi” održat će se nastavak 
edukacije za volontere u palijativnoj skrbi. Svi zainteresirani (i oni koji 
nisu volonteri) mogu se prijaviti na broj 01/5588-917 na kojem možete dobiti 
i više informacija.
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti „Ruže sv. 
Elizabete“ imat će susret 16. travnja s početkom u 11 sati u Sigetu.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
16. travnja: Godišnja obnova zavjeta
18. travnja: Radni susret animatora
22. travnja: Franjevačka tribina: “Dan planeta Zemlje”
  “Poziv u svijetu” - emisija našeg bratstva na Radio Mariji
25. travnja: Nacionalno hodočašće u Vukovar, zatvaranje godine sv. Ljudevita
26. travnja: Obećanja Frame (pod večernjom sv. misom)
28. travnja: Blagdan bl. Lukezija i dan bratstva
 3. svibnja: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
  Ulazak u novicijat grupe kandidata

   GODIŠNJICE ZAVJETA
25. travnja: grupa “Asiški seraf” (16. god.)
  1. svibnja: grupa “Ovčice Božje” (10. god.)
  2. svibnja: grupa “Asiz” (11. 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. 

   DAN BRATSTVA
Blagdan bl. Lukezija, prvog poznatog svjetovnog franjevca, i dan bratstva će 
biti obilježen 28. travnja pod večernjom sv. misom.

    DAN PLANETA ZEMLJE
Tema redovite Franjevačke tribine 22. travnja je Dan planeta Zemlje. Detaljnije 
informacije o tome bit će naknadno oglašene na web stranici i oglasnoj ploči.

    NACIONALNO HODOČAŠĆE U VUKOVAR
Nacionalno hodočašće OFS-a i Frame u Vukovar i zatvaranje godine sv. Ljudevita 
je u subotu 25. travnja. Cijena puta je 120 kn, a prijave uz uplatu su moguće u 
sobici. Polazak autobusa je u 5.30 ispred katedrale.
Okupljanje je u 10.00 na memorijalnom groblju, u 10.30 pozdravne riječi, 
molitva i svjedočanstva, u 11.30 sveta misa u crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, 
u 12.30 ručak (uz nadoplatu od 30 kn), u 13.30 predstavljanje života sv. 
Ljudevita, u 14.30 molitva i klanjanje, a u 16.30 oproštaj u crkvi i odlazak kući.

    ROĐENI
U veljači su Jasna i Marin Krapac iz generacijske grupe “Brat Magarac” postali 
roditelji male Marte.
Dana 6. ožujka Marija i Mladen Ilijević iz generacijske grupe “Zrno” su dobili 
malog Arona, svoje treće dijete.

    RADNI SUSRET ANIMATORA
Radni susret animatora održat će se 18. travnja na II. katu našeg samostana. 
Započinje u 9 sati svetom misom, a tema susreta je “Savjetovanje u OFS-u: Dar 
i obaveza”. Susret će voditi s. Snježana Čolić, b. Hrvoje Belušić i s. Mirna Hornik.

    UMRLI
U proteklih mjesec dana nekoliko naših braće i sestara zamijenili su svoj vre-
meniti život vječnim.
Dana 7. ožujka u 69. godini života preminuo je Juro Anušić, b. Ivan Krstitelj, iz 
grupe “Poverello” s kojom je položio trajne zavjete 7. svibnja 2000.
Istog dana, 7. ožujka, u 85. godini života preminuo je i Miroslav Fritz, b. Leop-
old, iz grupe “Bogojavljenje” s kojom je položio trajne zavjete 6. siječnja 1991.
Dana 23. ožujka u 56. godini života preminula je Jasminka Marout, s. Veronika, 
iz grupe “Srce” s kojom je položila trajne zavjete 2. srpnja 1995.
Dana 1. travnja u 90. godini života preminula je Lucija Krpeljević, s. Marija, iz 
grupe “Asiški seraf” s kojom je položila trajne zavjete 25. travnja 1999.



   DOKUMENT S XIV. GENERALNOG KAPITULA
Prijedlog teksta dokumenta naslovljen „Kako bi trebalo upravljati redom kao 
što je OFS na svim njegovim razinama“ upućen je s XIV. generalnog kapitula 
svim bratstvima na promišljanje. Svatko tko se želi upoznati s tim tekstom 
i dati svoje primjedbe i prijedloge u vezi njega, može ga posuditi u sobici 
mjesnog bratstva (gdje se nalaze tri primjerka) ili zatražiti da mu se pošalje 
na njegovu e-mail adresu.

   PROMJENA TERMINA EMISIJE NA RADIO MARIJI
Obavještavamo sestre i braću da će se emisija Franjevačkog svjetovnog reda 
“Poziv u svijetu” na Radio Mariji koju uređuje i vodi naše bratstvo, od ovog 
mjeseca emitirati u novom terminu - umjesto svakog četvrtog ponedjeljka 
ići će svake četvrte srijede u mjesecu. Sljedeća je na rasporedu 22. travnja 
na temu Dana planeta Zemlje kojeg naše bratstvo tradicionalno obilježava 
prisjećajući se ljubavi koju je sv. Franjo imao prema svemu stvorenome.

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 ustrajnost i snagu progonjenih kršćana.
 » Za mir i blagoslov naših obitelji.
 » Za cjeloviti kršćanski i ljudski odgoj.

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 HODOČAŠĆA
Redovito godišnje hodočašće na Trsat je predviđeno za 23. svibnja po cijeni od 
80 kn. Autobus kreće u 7 sati ispred katedrale. Sveta misa će biti u svetištu u 
10 sati, u 11 sati će se održati kapitul bratstva, a u 14 sati klanjanje.
Na hodočašće u Sarajevo na susret s papom Franjom 6. lipnja se ide autobusom, 
a cijena puta je 180 kn. Predprijave uz akontaciju od 50 kn su moguće u sobici.

Drage sestre i braćo! Isus je 
uskrsnuo! U snazi Njegove pobjede 
i nadi koju nam donosi svojim mirom 
neka su vam blagoslovljeni i radosni 
uskrsni blagdani.

R a d u j e m o  s e  n a c i o n a l n o m 
hodočašću u Vukovar, kojim ćemo 
zaokružiti jubilarnu godinu našega 
zaštitnika sv. Ljudevita Kralja. 
Znakovito je i posebno mjesto kamo 
ćemo se 25. travnja uputiti, kako 
bismo molili za branitelje i poginule u 
Domovinskom ratu, ali i povjerili naš 
Red, Crkvu i naše obitelji zagovoru 
i pomoći sv. Ljudevita, čiju osobu i 
djelo imamo prilike upoznavati na 
mjesečnim susretima.

On nam se, između ostaloga, 
predstavlja i kao uzorni odgojitelj: 
ne samo vlastite djece, nego i svojih 
sunarodnjaka i suvremenika. Za nj 
je temeljno načelo bilo podučavati o 
Božjoj i Kristovoj ljubavi, a odgoj je imao za cilj omogućiti osobi da ostvari 
svoj poziv i izgrađuje se kao čovjek i kršćanin. I nama danas može biti 
uzorom Ljudevitova spremnost da odabere život, bez obzira na rizike i 
poteškoće s kojima se susrećemo. Život je, temeljno, dobar i Bog nas poziva 
da se zauzimamo za život.

Pitajmo se koje mi vrijednosti gajimo, što želimo prenijeti kandidatima 
za zavjete, što predati novim generacijama? Kako svjedočimo svoju vjeru 
u Uskrsloga i uskrsnuće? Koliko molimo?...

fra Krunoslav Kocijan, duhovni asistent

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXXIV, br. 4 (386) - 12. travnja 2015.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA


