PROGRAM
25. srpnja, subota:
31. srpnja, petak:
SISAK-GALDOVO okupljanje do 12.00
BJELOVAR – „Riječ koja hrani“
26. srpnja, nedjelja:
1. kolovoza, subota:
D. MARTINSKA VES –„Riječ koja rasvjetljuje“ BJELOVAR – „Riječ koja naviješta“
27. srpnja, ponedjeljak:
2. kolovoza, nedjelja:
KLOŠTAR IVANIĆ – „Riječ koja ide u susret“
SV. FRANJO – PORCIJUNKULA
28. srpnja, utorak:
porcijunkulski oprost
DUB. VRBOVEČKA – „Riječ koja usmjerava“
3. kolovoza, ponedjeljak:
29. srpnja, srijeda:
GRECCIO – FONTE COLOMBO – ASIZ
PRGOMELJE – „Riječ koja oprašta“
4. kolovoza, utorak:
30. srpnja, četvrtak:
SV. DAMJAN – LA VERNA
BJELOVAR – „Riječ koja poziva“
5. kolovoza, srijeda:
povratak kućama

Vijeće Zagrebačkog
područnog bratstva
Frame

Mir i dobro!
Dobrodošli na XVI. Hod Frame Zagrebačkog područnog
bratstva! Ove godine upravljamo Riječju svoje korake od Siska do
Bjelovara, a nakon toga u Asiz!
Posebnost ovogodišnjeg Hoda su nam braća i sestre iz Bosne i
Hercegovine, Splitsko- dubrovačkog područja, Njemačke. Veselim se
našem zajedništvu, molitvi i svemu onom što nas čeka kroz ovaj Hod.
Hod je svake godine prilika za susret s drugima, ali i za naše odrastanje,
«vježbanje» u ustrajnosti, otvorenosti, poniznosti.. korisitimo ovu
priliku najbolje što možemo! Tema «Upravljati Riječju svoje korake» će
nas kroz različite aspekte potaknuti na promišljanje Božje Riječi i njeno
aktivno provoñenje u životu..
Radosno se upustimo u ovaj put susretanja s Gospodinom, s
braćom i sestrama! Osmijeh na lice, radost u srce i krenimo!

Hoda koja nam je svima i te kako potrebna kao poticaj. I to ne samo za
nas kao pojedince, nego još više za naša mjesna bratstva iz kojih
dolazimo.
Nedvojbeno će ovogodišnji Hod, htjeli mi to ili ne, biti obilježen
sveprisutnom globalnom krizom i to ne samo u negativnom smislu, tj. u
našim tanjurima, nego i u pozitivnom, tj. na osobit način ove godine
pozvani smo biti mladost našeg naroda koja će ulicama naše Domovine
svjedočiti da je puno važnije ono što jesmo nego ono što imamo.
Kao što je sv. Franjo bio odgovor Neba na pitanja svijeta i ljudi
njegova vremena, tako i mi ovogodišnjim Hodom želimo svjedočiti da
samo gradeći s Bogom možemo očekivati svijetlu, mirnu i
blagoslovljenu budućnost.
Stoga za Hod koji je pred nama uz udobnu obuću i odjeću, uz
mladenačko srce spremno na žrtvu i žegu ljetnog sunca, pripremimo
ono još važnije, pripremimo oružje duha kako nas poučava veliki sv.
Pavao.
Prepoznajući dakle ovogodišnji hod kao osobitu prigodu da svijetu i
Crkvi posvjedočimo kako svojom mladošću i svojim otvorenim srcem,
potaknuti primjerom sv. Franje i sv. Klare iz Asiza, možemo ponuditi
ne samo svojim vršnjacima koje ćemo susretati nego i čitavom svijetu
poruku nade, poruku Evanñelja, ''Upravimo Riječju svoje korake…''

Mihaela Rajič
fra Siniša Paušić

Dragi brate i sestro,

Konferencija
područnih duhovnih
asistenata Frame

Pred nama je evo XVI. Hod franjevačke mladeži koji ove godine hodi
od Siska do Bjelovara i na koncu kao i uvijek do Franjina rodnog grada
Asiza.
Kao osobitu milost prepoznajemo ove godine činjenicu da je naše
zajedništvo sastavljeno od braće i sestara iz dva područja i dragim nam
gostima iz Bosne i Hercegovine. U tom zajedništvu još više se očituje
univerzalost i otvorenost Frame i njezinih struktura koje u bratskom
zajedništvu prepoznaju najveće blago, ali i preduvjet za svjedočenje
Evanñelja u svijetu. Ostajući dosljedni odlukama koje smo donijeli na
našoj jesenskoj Skupštini da na Hodu i dalje mogu sudjelovati samo
braća i sestre s obećanjima i da se na Hodu može sudjelovati isključivo
cjelovito, ponovno smo željeli istaknuti ponajprije formacijsku narav

Na Hod je potrebno ponijeti:
vreću za spavanje i podmetač,
ugodnu obuću, šešir ili kapu ☼ i potrebnu odjeću,
kupaći kostim ≈ , i stvari za osobnu higijenu...
Ne zaboraviti najbitnije: osmijeh od uha do uha, ☺
otvoreno srce ♥ i raspjevano grlo! ♫
FRANJEVAČKA MLADEŽ
Zagrebačko područno bratstvo
Kaptol 9, 10000 Zagreb
Mob: 098 1734867; 099 530 3286
E-mail: mihaela.rajic@gmail.com
sinisa.pausic@ofm.hr

