
Ovu svetu korizmenu četrdesetnicu započeli
smo na Pepelnicu ili Čistu srijedu postom,
nemrsom i obredom pepeljanja. Kao da smo
time stavili jedan duhovni okvir koji će nas
nadahnjivati za jedan dublji i sadržajniji
kršćanski i franjevački, evanđeoski život. Ovaj
korizmeni broj našega lista “Brata Franje“
može biti jedan nadahniteljski put za jedan
takav istinski život. Zagledanost u Kristov križ,
uživljavanje u njegovu muku i predanu ljubav
vodilo je Franju potpunom predanju i
pripadanju Kristu.

Kao sinovi i kćeri Crkve dobro je da se u
našem korizmenom nadahnjivanju osvrnemo i
na korizmenu poruku pape Franje. Riječima
proroka Joela (2, 12) pozvani smo vratiti se
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RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA

Bogu “svim srcem“ zatim jačati svoj duhovni život sredstvima posvećenja
koje nam Crkva pruža: postom, molitvom i milostinjom. Kao vjernici Božju
riječ revnije slušati i nad njom meditirati. Također nas potiče da
sudjelujemo u raznim dobrotvornim inicijativama, ovog korizmenog
vremena, kako bi po riječima pape Franje “širili kulturu susreta u
jedinstvenoj ljudskoj obitelji“.

Zahvaljujmo dragome Bogu što će se i unutar naše zajednice odvijati
takve dobrotvorne akcije i tako otvarati perspektive nade u jedan ljudski
svijet. Time ćemo veseliti srce svetoga Franje i hod prema Uskrsu učiniti
svjetlijim i radosnijim.

Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

HVALITE I BLAGOSLIVLJAJTE GOSPODINA MOGA,

ZAHVALJUJTE I SLUŽITE MU U PONIZNOSTI VELIKOJ.

RAST U ZAJEDNIŠTVU

NAKANE ČASOSLOVA
o Da Božju riječ revnije slušamo i nad njome meditiramo.

o Da nam zaštitnik naše Domovine, sveti Josip, bude 
nadahnitelj šutnje, rada i obiteljskoga sklada.

o Da nam korizmeni hod bude ispunjen radosnim služenjem.

MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA OŽUJAK
Za OFS i Framu u Oceaniji. Oče naš… 

Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista “Brat Franjo” i glasilo Hrvatskog 
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TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2017.

Nacionalno povjerenstvo za formaciju je pripremilo teme za mjesečne
susrete u mjesnim bratstvima koje se temelje na molitvama sv. Franje. Tema

za ožujak je “Klanjamo ti se” (Oporuka sv, Franje 5).

u
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je

DUHOVNI POTICAJ

Iz pisma sv. Pija iz Pietrelcine franjevačkoj trećoredici Violanti Masone,

31. prosinca 1921:

“Ne zaustavljaj se u širenju Trećega reda. Pokušaj da svi posredstvom

Trećega franjevačkog reda pronađu istinski život. Učini da svi upoznaju

svetoga Franju i njegov pravi duh. Velika je zasluga koja će ti zbog toga biti

sačuvana gore. No sjeti se također da je i velika odgovornost koju preuzimaš
na sebe pred Bogom i u svojoj savjesti ako se ne budeš trudila potpomagati

taj «blagonakloni» vjetar milosti, koji snažno puše u tebe i u naš rodni kraj.

Budi, dakle, uvijek vjerna Bogu u opsluživanju obećanja danih njemu i ne

brini se zbog zadirkivanja nerazumnih. Znaj da su sveci uvijek bili izrugivani

od svijeta i svjetovnjaka i da su pod noge stavili svijet i njegova načela.”

POMOĆ PAKISTANSKOJ DJECI

Brat Inderyas Sardar iz bratstva OFS-a u Karachiju 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”).



OBAVIJESTI

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

Molitva žive krunice u našem Bratstvu započinje u svibnju novim

krugom molitve za 2017./2018. godinu.

Listić sa redoslijedom molitve otajstava krunice možete preuzeti u sobici

OFS-a prije i poslije skupštine ili petkom od 17.30 do 18.00 i 19.15 do 19.45.

DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE

Na početku kalendarske godine podsjećamo na podmirivanje doprinosa

za više razine OFS-a. Ujedno potičemo one koji su u mogućnosti da se

solidariziraju s braćom i sestrama u oskudici.

Svotu od 40 kn potrebno je uplatiti kod blagajnice u sobici OFS-a, ili na žiro-

račun našeg bratstva uz poziv na broj “100” i opis plaćanja “Doprinos za više
razine - ime i prezime”.

BRATSKI RAZGOVORI

U srijedu 8. ožujka je treća prilika za Bratske razgovore. Početak je u

19.30 sati u sobi na I. katu. U temu ovog susreta “Svjetovna duhovnost – što
je to?” uvest će nas brat Stjepan Lice.

Pozvani su svi koji žele podijeliti svoje ideje i prijedloge, iskustva i želje.

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA

Tradicionalni korizmeni seminar će se održati od 23. do 25. ožujka.

Prva dva dana (četvrtak i petak) duhovna obnova započinje u 17 sati, a

završava oko 21 sat. Treći dan (subota) početak je u 9.30 sati, a završetak u

13 sati.

Plakat s detaljima uskoro će biti postavljen na oglasnoj ploči i na našoj web

stranici.

PRODAJNA IZLOŽBA SADNICA

Pozivamo braću i sestre da se uključe u prodajnu izložbu sadnica,

kolača i uskrsnih dekoracija u nedjelju 26. ožujka, s ciljem prikupljanja

financijskih sredstava za uskrsne pakete i pomoć potrebitoj braći i sestrama.

Sadnice, kolače i ostale prigodne predmete treba donijeti dan ranije, u

subotu 25. ožujka poslije podne, u sobicu ili na portu samostana.

UMRLI

Dana 27. veljače u 82. godini svoj vremeniti život vječnim zamijenila je

naša sestra Elvira Ohnjec, s. Rafaela. Vječne zavjete položila je 7. siječnja
1990. u generacijskoj skupini “La Verna“.
Preporučamo u molitve našu pokojnu sestru.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA

SKUPINA ZA PALIJATIVNU SKRB

Skupina će imati susret drugu i četvrtu srijedu u mjesecu, dakle 8. i 22.

ožujka u 17 sati u Sigetu.

Zainteresirani za sudjelovanje u Skupini za uzajamnu potporu oboljelih od

malignih bolesti “Ruže sv. Elizabete“ mogu se javiti na broj 099/312-7749.

DEŽURSTVA
U našoj sobici blagajnica dežura utorkom (17.00-18.00), a ostali

članovi Vijeća četvrtkom (17.30-18.10) i petkom (17.30-18.00).

Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.

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

telefona je 01/5588-917 ili 099/312-7749.

8. ožujka: Bratski razgovori
18. ožujka: Vendelinovo

22. ožujka: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
23.-25. ožujka: Korizmena duhovna obnova
26. ožujka: Prodajna izložba sadnica
2. travnja: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA

6. ožujka: “Put” (6. god.)

KARITATIVNA SKUPINA

Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 7. ožujka u 17 sati.

BIBLIJSKA SKUPINA

Skupina se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.

LITERARNA SKUPINA

Skupina se sastaje svake druge srijede u mjesecu od 17.30 do 18.30 sati.

LIKOVNA SKUPINA

Skupina se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu.

Odnedavno u sklopu Likovne skupine djeluje i Kreativna radionica. Susreti su

srijedom u 16 sati na II. katu.

GENERACIJSKE SKUPINE

Generacijske skupine se sastaju prema vlastitom rasporedu ili

dogovoru. Potičemo skupine koje se ne sastaju ili su ostale tek na nekolicini

braće i sestara da pronađu blisku skupinu kojoj bi se pridružili.
Naše bratstvo broji skoro 60 trajno zavjetovanih generacijskih skupina. Svi

susreti su nam na rast u vjeri i zajedništvu.


