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FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED 
● Sjeverozapadnohrvatsko (Zagreba čko) podru čno  
   bratstvo bl. Alojzija Stepinca 
         Zagreb, Kaptol 9 
                
Broj: 16/2010 
Zagreb, 14. ožujka 2010. 

        Mjesnim bratstvima FSR-a  
Mjesnim bratstvima Frame  

     
Draga braćo i sestre! 
Gospodin vam dao svoj mir! 

POZIV  
na podru čno hodo čašće u subotu , 29. svibnja 2010 . u 

 KRAŠIĆ I KARLOVAC 
 
Poznati moto našeg hodočašća:  
S MARIJOM UPOZNAJMO SVOJE PODRUČJE – PRODUBIMO SVOJE ZAJEDNIŠTVO  
  

Područno vijeće FSR-a Zagrebačkog područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca, organizira 
područno hodočašće, na kojem se ostvaruje godišnji susret braće i sestara svih mjesnih 
bratstava FSR-a udruženih u naše Područno bratstvo i mjesnih bratstava Franjevačke mladeži. 
U subotu,  29. svibnja 2010.  hodočastimo u Krašić i Karlovac.  
 

Program  hodo čašća: 
 
9,00 Dolazak i okupljanje braće i sestara i razgledavanje crkve i spomen kuće bl. Alojzija 

Stepinca.  
10,00 Franjevačka krunica  
 
10,30 Euharistijsko slavlje 
 Predslavi provincijal Franjevačke provincije 

(Potrebno je da svećenici ponesu misno ruho - stola bijele boje.) 
 Poslije svete mise: Riječ mjesnog župnika 
  
12,00 Polazak za Karlovac 
13,00 U Karlovcu na trgu: Ručak iz torbe i druženje.  

(A da bi druženje bilo radosnije i “slañe”, bilo bi lijepo da imate koji kolačić i za braću i 
sestre.)   

 
14,00 U crkvi – zajednički program  
 - pozdrav područne ministre i mjesnog ministra i duhovnog asistenta. Domaćini nas 

upoznavaju sa Crkvom, samostanom i znamenitostima mjesta i stanjem domaćeg 
bratstva FSR-a. 

 - obilježavanje 10-obljetnice preustroja FSR-a na područna bratstva - predstavljanje 
skupljenih radova (zbornika) svih održanih tematskih susreta za trajnu formaciju.  
- predstavljanje mjesnih bratstava (Svako mjesno bratstvo FSR-a s mjesnim bratstvom 
Frame kratko prikaže svoju osobitost. Važno: to nije godišnje izvješće.) 

   
16,30 Završna molitva – večernja molitva iz Časoslova - predvode područni duhovni asistenti.   

Nakon toga povratak.        
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Potaknimo braću i sestre u svojim bratstvima FSR-a i bratstvima Frame da sudjeluju na 

ovom hodočašću i da tako obnovimo i ojačamo svijest o svom zajedništvu u duhu sv. Franje.  
 Glavni organizator i voditelj programa hodočašća je područna ministra s. Branka 
Černugelj i Područno vijeće. Priprema se listić - uspomenu na hodočašće. 
  Mjesna bratstva FSR-a zajedno s FRAMOM organiziraju putovanje i dolazak u Krašić i 
Karlovac sama ili se udružuju u zajedničko putovanje s obližnjim bratstvima.      

 
Takoñer molimo ministre mjesnih bratstava, da radi organizacije susreta, prijave 

dolazak  svog bratstva i jave  broj  hodo časnika koliko će ih doći, najdalje do 15. svibnja  
2010. u područno tajništvo, (Zagreb, Kaptol 9) - s. Hildi broj 091 5279 733., ili područnoj ministri 
s. Branki broj 098 9552 500.  

 
Radujući se susretu braće i sestara i mladih Framaša srdačno pozdravljamo dragim 

pozdravom našega serafskog oca sv. Franje   
  
 

MIR I DOBRO! 
 

        
                Predsjednik Konferencije    
 Područna tajnica         područnih duhovnih asistenata  Područna ministra 
s. Hilda Švarcmajer                         fra Milan Krišto              s. Branka Černugelj  
    
     
 
 
  


