
   KARITATIVNA GRUPA
Tijekom rujna će se na oglasnoj ploči objaviti detalji i raspored aktivnosti “Jesen 
sv. Franje“ u cilju prikupljanja i pripreme zimnice koja će se dijeliti članovima 
bratstva i ostalima u potrebi. Gotova zimnica će se prikupljati tijekom listopada 
i studenog, a tijekom rujna će se organizirati berba dunja i ostaloga voća te se 
traže berači. Ako netko ima dunja za pobrati ili donijeti neka to javi b. Kreši 
na tel. 098211686.
Grupa ima svoj redovni susret u utorak 8. rujna u 16.30 sati radi dogovora o 
pripremama za “Jesen sv. Franje” i Bolesnički dan. Pozivaju se braću i sestre iz 
bratstva da se pridruže i uključe u rad grupe.
U suradnji s grupom za obitelj, priprema se zimnica. Džem i sir od dunje će se 
zajedno izrađivati u radosti obiteljskog druženja kod jedne franjevačke obitelji 
u subotu 26. rujna. Preporučamo se za donacije staklenki, šećera i limuna.

    TEČAJ O DRUŠTVENO-POLITIČKOM DJELOVANJU
Povjerenstvo za prisutnost i djelovanje u svijetu Hrvatskog nacionalnog 
bratstva OFS-a u subotu 19. rujna organizira V. tečaj o socijalnom nauku 
Crkve i društveno-političkom djelovanju svjetovnih franjevaca, pod nazivom 
“Angažman svjetovnih franjevaca u krizi rada”. Tečaj će se održati u samostanu 
franjevaca konventualaca na Svetom Duhu u Zagrebu, s početkom u 8.30 i 
očekivanim završetkom u 16.00 sati, a zainteresirani se mogu javiti s. Blaženki 
Eror Matić (098 628 591; blazenkae@gmail.com) do ponedjeljka 14. rujna.
U središnjem dijelu susreta će, nakon riječi duhovnog asistenta i predstavljanja 
rada Povjerenstva i grupe za rad i društvenu pravednost, g. Krešimir Sever, 
predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, održati predavanje pod naslovom 
”Dostojanstvo čovjeka i rad” kao podloge za daljnju raspravu na temu. Ručak 
je predviđen za 13.00 sati, a troškovi organizacije iznose 40 kn po sudioniku.

   BLAGDANI SV. NAŠEG OCA FRANJE
Blagdan rana sv. Franje će se tradicionalno obilježiti svečanom večernom sv. 
misom u 18.30 sati. Kao uvod u svetkovinu sv. Franje će se održati prigodni 
franjevački seminar od 1. do 3. listopada (od četvrtka do subote), a svečanu 
sv. misu na svetkovinu 4. listopada (nedjelja) predvode braća dominikanci.

  GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoj susret u drugu i četvrtu srijedu 
u mjesecu. Susret 9. rujna održat će se u Petrinji kao zajednički susret s 
volonterima iz partnerskih udruga „Naš život“ i „Pomoć neizlječivima“. Susret 
23. rujna održat će se u Sigetu s početkom u 17 sati.
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti „Ruže sv. 
Elizabete“ imat će susret u utorak 29. rujna u 11 sati u Sigetu.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
  8. rujna: Hodočašće u Remete o blagdanu Male Gospe
12.-13. rujna: 284. zavjetno hodočašće grada Zagreba u Mariju Bistricu
17. rujna: Blagdan Rana sv. našeg Oca Franje
23. rujna: “Poziv u svijetu” - emisija našeg bratstva na Radio Mariji
1.-3. listopada: Franjevački seminar
  3. listopada: Bolesnički dan
  4. listopada: Svetkovina sv. našeg Oca Franje
11. listopada: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   GODIŠNJICE ZAVJETA
26. rujna: grupa “Brat Vjetar” (11. god.)
 4. listopada: Antonija Vreš (37. god.)

   SUSRETI INTERESNIH GRUPA
BIBLIJSKA GRUPA - srijedom poslije večernje sv. mise (od 7. listopada). 
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 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. 

Nacionalni kapitul Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a je na svome za-

    BOLESNIČKI DAN
U subotu 3. listopada održat će se tradicionalni Bolesnički dan. Pozivaju se 
volonteri koji žele posluživati, vozači koji su u mogućnosti pomoći pri prijevozu 
starijih i bolesnih osoba te svi koji mogu pripremiti kolače da se prijave b. Kreši 
na tel. 098211686. Trajanje programa predviđeno je od 13.00 do 17.00 sati. 
Sve detaljnije informacije o programu i mogućim načinima uključivanja nalaze 
se na oglasnoj ploči Bratstva.

Potičemo svu braću i sestre na čitanje i svih drugih materijala koji se mogu 
naći na stranici Nacionalnog bratstva OFS 
osobne trajne formacije.

    ROĐENI
Dana 11. kolovoza naša sestra Tomislava Jengić iz generacijske grupe “Brat 
Magarac“ rodila je sinove Jakova i Šimuna, svoje četvrto i peto dijete. Čestitamo!

    UMRLI
Dana 4. kolovoza svoj vremeniti život vječnim zamijenila je naša sestra Erika 
Škalabrin, s. Estera. Pokojnica je položila vječne zavjete u OFS-u 25. travnja 
1999. u generacijskoj grupi “Asiški seraf”. Preporučamo u molitve našu poko-
jnu sestru.

Prošlogodišnji Generalni kapitul je naglasio obvezu "inancijskog podržavanja 



   MOLITVA “ŽIVE KRUNICE”
Novi raspored za molitvu “Žive krunice” našeg bratstva može se preuzeti kod 
sestre Đurđe (tel. 091 552 0597) poslije mjesečne skupštine.

    HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU
Dana 12. i 13. rujna će se održati 284. zavjetno hodočašće vjernika grada Za-
greba i Nadbiskupijsko hodočašće mladih u Mariju Bistricu pod geslom “Marijo, 
ne odbij nam molbe u potrebama našim!”
Organizira se autobus za nedjelju 13. rujna kada svetu misu u 11 sati predvodi 
kardinal Josip Bozanić. Prijave su u sobici svaki dan prije i poslije večernje mise 
(osim na Malu Gospu zbog hodočašća u Remete), cijena je 50 kn, a polazak je 
ispred katedrale u 7.30 sati.
Hodočasnici pješaci, predvođeni dvojicom zagrebačkih pomoćnih biskupa, 
mons. Ivanom Šaškom i mons. Mijom Gorskim, u subotu 12. rujna u 5 sati orga-
nizirano kreću iz zagrebačke katedrale (nakon blagoslova) te će u sljemenskoj 
kapeli u 9 sati imati sv. misu.
Svečana sv. misa zahvalnica u zagrebačkoj katedrali bit će u ponedjeljak, 14. 
rujna u 19 sati.

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 zajedništvo u generacijskim i interesnim skupinama.
 » Za snagu svjedočenja.
 » Za izbjeglice i prognanike.

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

Naš brat Inderyas Sardar iz bratstva OFS-a u Karačiju u Pakistanu moli pomoć 

    HODOČAŠĆE U REMETE
U utorak 8. rujna je tradicionalno hodočašće Područnog bratstva za blagdan 
Male Gospe u Remete. Ove godine je domaćin Mjesno bratstvo Sveti Duh. 
Slavlje će započeti molitvom franjevačke krunice u 15.30 sati. Tko želi i može 
ići pješice, a polazak je ispred samostana u 13.30 sati. Autobus broj 226 vozi 
s Kaptola u 14.45 i 15.25, a sa Svetica u 14.50 i 15.25 sati.

Potičemo svu braću i sestre na čitanje i svih drugih materijala koji se mogu 
naći na stranici Nacionalnog bratstva OFS kao važnog dijela 
osobne trajne formacije.

Prošlogodišnji Generalni kapitul je naglasio obvezu %inancijskog podržavanja 

   MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA RUJAN
Za Franjevačku obitelj. Za nacionalna bratstva Nikaragve, Velike Britanije 
i Švedske koja slave svoje kapitule. Za plodonosnost bratskog i pastoralnog 
pohoda nacionalnom bratstvu Velike Britanije. Oče naš...

Drage sestre i braćo! 
Događaji u našem okruženju – valovi 

izbjeglica i nesretnika koji dolaze 
morem i kopnom iz krajeva gdje su 
im ugroženi životi zbog nacionalnosti, 
vjerskog opredjeljenja ili etničke 
pripadnosti – i nama su kao članovima 
Franjevačke obitelji izazovom. Trebamo 
razmišljati o onome što se događa, tražiti 
razloge i uzroke, ali prije i iznad svega 
moliti za život i zdravlje te naše braće i 
sestara, kao i za uspostavu pravednog 
mira, prestanak nasilja i razumijevanje 
u državama iz kojih dolaze. Počevši 
od našega Spasitelja, koji „nije imao 
gdje bi glavu naslonio“, preko njegove 
obitelji s kojom je bježao u Egipat, pa 
sve do iskustva Domovinskoga rata, 
kad su u našoj domovini bile zbrinute 
tisuće izbjeglica, trebali bismo imati 
osjećaja, razumijevanja, solidarnosti i 
pažljivosti kako u svojim reakcijama na 
te kolone ugroženih, tako i u pomaganju 
i zalaganju za njih.

Mjesečna tema u Nacionalnom 
bratstvu suočava nas s likom sv. 
Ljudevita i njegovim odnosom prema 
pripadnicima drugih religija. Završivši u zarobljeništvu, zadobio je divljenje 
muslimana zbog svoje hrabrosti i pravednosti, a prema Židovima u svome 
kraljevstvu nije želio poduzimati radikalne ili neprijateljske mjere. Da bismo 
se oslobodili straha od drugih i drugačijih, trebamo se usuditi pristupiti 
im i upoznati ih, ne osuđivati, kloniti se predrasuda i osloniti se na Isusovo 
prihvaćanje ljudi, kako je opisano u evanđelju. Pritom ostaje univerzalni poziv: 
„Propovijedajte evanđelje svakomu stvoru“ (Mk 16, 15), koji sve Kristove 
vjernike čini poslanicima-misionarima, ali i činjenica da smo to pozvani činiti 
s razumijevanjem, strpljivošću, Kristovom ljubavlju, snagom Duha Svetoga, više 
svjedočanstvom života nego verbalnim uvjeravanjem i obrazlaganjem.

fra Krunoslav Kocijan, duhovni asistent

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL
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