
Drage sestre i braćo! U mjesecu blagdana
Uzvišenja Sv. Križa i s njime povezanim
blagdanom Rana sv. Franje pozvani smo
razmišljati o smislu zavjetovanja. Ponajprije
je važno posvijestiti si da je zavjetovanje
odgovor na Božju ponudu ljubavi i Njegovo
djelovanje u nama. To je milost i dar Duha
Svetoga, koji vjernika poziva da se Bogu
posveti i obeća život po Evanđelju.
Mjesno bratstvo u kojemu se zavjetujemo na
vidljiv način pokazuje prisutnost i djelovanje
Kristove Crkve i svakim se pridruživanjem
novih članova na neki način nanovo
utemeljuje i obnavlja. Po zavjetovanju se
vraćamo sakramentu po kojemu smo dobili
novi život i ono nas potiče da donosimo
plodove, te na taj način osnažuje i obogaćuje
naše krštenje. Čin zavjetovanja nas stavlja
i u novo, trajno stanje, koje valja živjeti u
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HVALITE I BLAGOSLIVLJAJTE GOSPODINA MOGA,

ZAHVALJUJTE I SLUŽITE MU U PONIZNOSTI VELIKOJ.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA

tijesnoj povezanosti s otajstvom euharistije: kao prinos vlastitoga tijela
(osobe) za žrtvu svetu, ugodnu, Bogu milu.
Konačno, zavjetovanjem evanđeoskog života, svjetovni franjevci svjedoče
da se posvećenje svijeta neizostavno ostvaruje posvećenjem čovjeka, i to
putem duha blaženstava. Živeći u svijetu, oni teže savršenstvu ljubavi i
zauzimaju se za posvećenje svijeta, djeluju unutar svijeta i tako sudjeluju u
crkvenoj zadaći evangelizacije.
Zahvaljujući svima na strpljenju, dobrostivosti i svakome dobru tijekom
zadnje dvije godine, želim vam mir i ustrajnost!

Fra Krunoslav Kocijan, duhovni asistent

RAST U ZAJEDNIŠTVU

NAKANE ČASOSLOVA
o Za snagu svjedočenja
o Za duhovnu obnovu i napredak

o Za mir i razumijevanje

MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA RUJAN

Za progonjene kršćane. Za nacionalna bratstva OFS-a u Slovačkoj,
Novom Zelandu, Madagaskaru, Australiji i Oceaniji, Poljskoj, Ekvadoru i

Meksiku koja slave izborne kapitule. Oče naš…

Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista “Brat Franjo” i glasilo Hrvatskog 

nacionalnog bratstva OFS-a “Bratstvo”
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TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2016.

Sveti Otac je bulom Misericordiae vultus proglasio izvanrednu Svetu

godinu milosrđa. Nacionalno povjerenstvo za formaciju stoga preporučuje
teme iz Bule; za rujan: Smisao zavjetovanja; za listopad: Odgovornost za život

u bratstvu; za studeni: Struktura i službe u Redu; za prosinac: Doprinosi za

život bratstva.

u
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HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU

Dana 10 i 11. rujna će se održati 285. zavjetno hodočašće vjernika grada

Zagreba i Nadbiskupijsko hodočašće mladih u Mariju Bistricu pod geslom

“Marijo, Majko milosrđa, prati nas na putu II. sinode Crkve zagrebačke!”
Hodočasnici pješaci u subotu 10. rujna u 5 sati organizirano kreću iz

zagrebačke katedrale te će u 9 sati sudjelovati na misi u sljemenskoj kapeli.

U nedjelju 11. rujna očekuje se da hodočasnici u Mariju Bistricu stignu do 9

sati, kada je zajednička pobožnost Križnog puta. Zavjetna procesija kreće u

11 sati, a svetu misu u 11.30 sati predvodit će zagrebački nadbiskup kardinal

Josip Bozanić. Oproštaj i blagoslov hodočasnika je u 15 sati.

Svečana sv. misa zahvalnica u zagrebačkoj prvostolnici bit će u ponedjeljak,

12. rujna u 19 sati.

Za nedjelju 11. rujna organizira se autobus. 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.



OBAVIJESTI

SPOMEN FRANJEVAČKIH OBLJETNICA
Dana 16. i 17. rujna proslavit ćemo 800 godina Porcijunkulskog oprosta

(1216.) i 500 godina diobe Prvoga franjevačkog reda (1517.). Na dvodnevni

svefranjevački susret u crkvi sv. Križa u Sigetu pozvani su pripadnici svih

franjevačkih obitelji i svi oni koji vole franjevački pokret.

Studijsko-informativni skup 16. rujna (petak) vodit će Igor Kanižaj OFS, a

program počinje u 16.30 sati u velikoj dvorani ispod crkve sv. Križa:

• molitveno-glazbeni uvod

• otvaranje susreta (potpredsjednica VFZ) – pozdrav domaćina
• Porcijunkulski oprost (fra Rozo Brkić OFM – fra Zvonimir Brusač TOR )

• Dioba Reda (fra Josip Sopta OFM – fra Ljudevit Maračić OFMConv)

• Posljedice i perspektive (s. Natalija Palac SS FCr – Stjepan Lice OFS)

• Molitveno-glazbeni zaključak s molitvom Večernje

Molitveno-liturgijski susret u subotu 17. rujna u crkvi sv. Križa:

• 9.30 sati: Pokorničko slavlje (fra Ante Vučković OFM)

• 11.00 sati: Euharistijsko slavlje (mons. Vlado Košić OFS)

Nakon predaha (ručak iz torbe) i rekreacije (uz glazbu) na otvorenome, u

14.00 sati u dvorani ispod crkve je program koji će voditi Igor Kanižaj OFS:

• Dramski dijalog, ulomci iz knjige Bernardina Škunce „Mirotvorac u

Bolonji“ (dramski umjetnik Ivan Ševo s kolegom)

• Duhovno-molitveni svršetak s obredom poslanja (predsjednik VFZ)

Svoje priloge možete ostaviti u našoj 
sobici ili uplatiti na kunski žiro
račun našeg bratstva (uz poziv na 
broj “7001”). 

BOLESNIČKI DAN

U subotu 1. 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 jave s. Slavici na tel. 098/1897-885.

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.

HODOČAŠĆE U REMETE

U četvrtak 8. rujna je tradicionalno hodočašće Područnog bratstva za

blagdan Male Gospe u Remete. Ove godine domaćin je Mjesno bratstvo sv.

Mihaela iz Dubrave.

Slavlje će započeti molitvom franjevačke krunice u 15.30 sati. Autobus broj

26 vozi s Kaptola u 14.45 i 15.25, a sa Svetica u 14.50 i 15.25 sati.

Za one koje žele i mogu ići pješice polazak je ispred samostana u 13.30 sati.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA

SKUPINA ZA PALIJATIVNU SKRB

Skupina će imati susret drugu i četvrtu srijedu u mjesecu, dakle 14. i 28.

rujna u 17 sati u Sigetu.

DEŽURSTVA
U našoj sobici se dežura utorkom (17.00-18.30).

Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.

Ured palijativne skrbi u Sigetu radi svaki radni dan od 8 do 16 sati kada

mogu nazvati i doći svi koji trebaju palijativnu skrb ili bi se htjeli uključiti u

naš 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).

8. rujna: Hodočašće u Remete o blagdanu Male Gospe
10. i 11. rujna: 285. zavjetno hodočašće grada Zagreba u Mariju Bistricu
16. i 17. rujna: Proslava 800 godina Porcijunkulskog oprosta i 500 godina 

diobe Prvoga franjevačkog reda 
17. rujna: Blagdan Rana sv. našeg Oca Franje
28. rujna: “Poziv u svijetu” - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17.00
1. listopada: Bolesnički dan
1.-3. listopada: Franjevački seminar
4. listopada: Svetkovina sv. našeg Oca Franje

9. listopada: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30                

OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA

26. rujna: Vjetar (12. god.)

KARITATIVNA SKUPINA

Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 6. rujna u 17 sati.

BLAGDANI SV. NAŠEG OCA FRANJE
Blagdan Rana sv. Franje će se obilježiti večernjom svetom misom u

18.30 sati. Potičemo sve koji mogu da na taj blagdan sudjeluju na večernjoj
svetoj misi u crkvi u Sigetu, u okviru proslave velikih franjevačkih obljetnica

16. i 17. rujna.

Kao uvod u svetkovinu sv. Franje održat će se prigodni franjevački seminar

od 1. do 3. listopada (od subote do ponedjeljka), a svečanu svetu misu na

svetkovinu 4. listopada (utorak) predvode braća dominikanci.

PLANINARSKA SKUPINA

Skupina u nedjelju, 24. rujna organizira izlet na Kraljičin zdenac i Oltar

domovine. Detaljnije informacije možete naći na oglasnoj ploči OFS-a.


