
   KARITATIVNA GRUPA
Zahvaljujemo za priloge koje ste učinili za našu braću u potrebi. Prodaja sadnica 
i ostalog materijala za proljetnu pripremu vrtova i lončanica bit će 25. ožujka u 
prolaznoj dvorani,  a cvijeće i zelenilo kao svoj prilog za prodaju možete donijeti 
u tjednu od 19. ožujka. Ove godine će se održati i cvjetno-likovna radionica za 
djecu, više o tome će biti na oglasnoj ploči i web stranici. Radni dogovor i redovni 
susret grupe bit će 6. ožujka u 16.30 na 2. katu. Čitanje nekrologija i molitva 
serafske krunice na nakane OFS-a bit će 18. ožujka u 17.30 na grobu č. s. B. o. 
Vendelina. Pozivamo vas da nam pridružite.  Neka Gospodin blagoslovi Vaš post 
i molitve te dobra djela koja činite urode stostrukim plodovima u ovoj korizmi.

   GLAZBENO-POETSKA VEČER
Glazbeno-literarna grupa u srijedu, 14. ožujka, u 19.30 sati u prolaznoj dvorani 
priprema glazbeno-poetsku večer “Putem otkupljenja“.

   GRUPA ZA OBITELJ
Radni susret s temom „Nova evangelizacija i Kućna crkva“ će biti o blagdanu sv. 
Josipa, 19. ožujka u 17 sati u prolaznoj dvorani. Nakon radnog dijela sudjelovat 
ćemo na sv. misi, a potom imati neobavezno druženje uz agape. Tijekom 
događaja organizirat će se čuvanje djece.

   GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb će imati susrete 14. i 28. ožujka na Sigetu u 17 sati. 
Rekreacija 60+ je svakog ponedjeljka i srijede na Sigetu u 10 sati pod vodstvom 
naše sestre prof. tjelesne kulture Snježane Beri. Susreti su prožeti aktivnostima 
praćenja stanja organizma kontrolom tlaka, šećera, BMI-a. Provode se vježbe za 
cirkulaciju, korektivne vježbe, učenje pravilnog disanja, itd. Pored toga ostaje 
vremena i za druženje i razgovor.
Grupa za međusobnu podršku onkoloških bolesnika “Ruže sv. Elizabete“ 
svoj susret će imati 13. ožujka u 11 sati na Sigetu.
Grupa za očuvanje stvorenog će imati susret 12. ožujka na Sigetu u 17 sati.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
9 -11. ožujka: Hodočašće u Međugorje
14. ožujka: Glazbeno-poetska večer “Putem otkupljenja“
16-17. ožujka: Dani svete Klare u Mikulićima
17. ožujka: Susret Glasnika Velikoga Kralja
18. ožujka: Vendelinovo
20. ožujka: Franjevački utorak - Tema: Godina sv. Klare, gošća: s. Hedviga
22-24. ožujka: Korizmena duhovna obnova
25. ožujka: Prodaja sadnica
30. ožujka: Mjesečno klanjanje poslije večernje sv. mise
  1. travnja:  Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   ZAVJETI I GODIŠNJICE ZAVJETA
Prvu godišnjicu zavjeta 6. ožujka slavi generacijska grupa “Put”.

   SUSRETI INTERESNIH GRUPA
BIBLIJSKA GRUPA - srijedom poslije večernje sv. mise. 
LITERARNA GRUPA - druga srijeda u mjesecu od 17.30 do 18.30 sati.
MEDIJSKA GRUPA - utorak, 6. ožujka u 17.30 sati.

   DEŽURSTVA I KNJIŽNICA
U našoj se sobici dežura ponedjeljkom i četvrtkom od 17.30 do 18.30. 
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.
Dežurstva za palijativnu skrb su na Sigetu svaki radni dan od 8.00 do 12.00 
kada mogu doći ili nazvati svi koji trebaju pomoć grupe ili bi se htjeli uključiti 
u njezin rad kao volonteri. Broj telefona je 01/5588 917.

vorani grupa priprema 

   DONACIJE I UPLATE
Kao doprinos za vijeća viših razina čiji se troškovi pokrivaju isključivo prilozima 
iz mjesnih bratstava dužni smo izdvojiti 30 kn godišnje po članu. Molimo sve 
koji mogu da za ovu godinu podmire tu svotu za sebe, a ako su u mogućnosti, 
da se solidariziraju i s braćom i sestrama u oskudici. Te i sve ostale doprinose 
i donacije možete uplaćivati na naš kunski žiro račun uz poziv na broj prema 
potrebama: “89” za bratstvo, “99” za karitas, “100” za doprinos za više razine 
(uz opis plaćanja “Doprinos za više razine - ime i prezime”), “7001” za pomoć 
bratstvu u Pakistanu, “1001” za potrebe beskućnika, “2001” za potrebe pali-
jativne grupe, “3001” za potrebe ekološke grupe i “4001” za potrebe kuhinjice 
za siromašne. 

   POMOZIMO BRAĆI U POTREBI U PAKISTANU
Naš brat Inderyas Sardar iz bratstva OFS-a u Karačiju 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”).

   IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE VIJEĆA
Dana 6. veljače je održana sjednica na temu dužnosti i komunikacije vijećnika 
i unutar Bratstva. Dana 29. veljače je održana sjednica na kojoj su uz izvješća 
po zaduženjima utvrđeni detalji nadolazećih događaja. Korizmena duhovna 
obnova počinje 22. ožujka u 17 sati i traje do 24. ožujka, a predvode je fra 
Zdravko Lazić i fra Petar Cvekan. Održan je radni susret animatora gener-
acijskih grupa pa potičemo sve grupe da se uključe u buduće susrete. Prijave 
za hodočašće u Asiz su otvorene do 30. travnja.

   DOKUMENTI XIII. GENERALNOG KAPITULA
Sve odluke, poruke i zaključci s nedavno održanog General-
nog kapitula su prevedeni na hrvatski jezik te dostupni na 
web stranici Nacionalnog bratstva na adresi ofs.hr.

   PLANINARSKI KRIŽNI PUT
Naše bratstvo će sudjelovati na tradicionalnom XVIII. križnom putu u 
Našicama koje će biti u subotu, 24. ožujka.  Putni troškovi po osobi iznose 
100 kn, a prijave i uplate su u sobici.



Kunski žiro-račun našeg Bratstva: 
Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo  Kaptol, Kaptol 9, Zagreb, 

Raiffeisenbank Austria, d.d., br. 2484008-1104162874

RAST U ZAJEDNIŠTVU

   DANI SVETE KLARE: “Pospješujte svoj hod iz dobra u bolje“
Samostan sv. Klare, Kvaternikova 167, Zagreb

    Petak, 16. ožujka:
15.45 Pozdrav i molitva
16.00 Sv. Klara u prvom hrvatskom izdanju Franjevačkih izvora (fra Pero     
            Vrebac, OFM)
16.30 Značenje tonzure sv. Klare (dr. sc. fra Nikola Vukoja, OFM)
17.00 Odmor
17.45 Pitanje početaka Drugog franjevačkog reda (mons. dr. fra Marko Semren, 
           pom. biskup banjolučki)
18.15 Slika sv. Klare u hagiografskim djelima XIII. st. (fra Miljenko Hontić, gen. 
           de"initor, OFMConv.)
19.00 Sv. Misa (predslavi pom. biskup banjolučki, fra Marko Semren)
    Subota, 17. ožujka:
 9.00 Teologija sv. Klare u njezinim pismima Janji Praškoj (s. M. Tarzicija 
           Čičmak, OSC)
 9.30 Oporuka sv. Klare – Prenošenje karizme (s. Renata Mrvelj, ŠSF)
10.00 Odmor
10.30 Sv. Klara u svjetlu „Postupka proglašenja svetom“ (fra Zvonimir Brusač, 
           TOR)
11.00 Poruka sv. Klare današnjem svijetu (Stjepan Lice, OFS)
11.30 Završno slovo
12.00 Sv. Misa (predslavi mons. Josip Mrzljak, OFS, biskup varaždinski)
13.00 Ručak
       

    NAKANE ČASOSLOVA:
          - da rastemo u zahvalnosti zbog neprocjenjiva dara 
       zajedništva po zagovoru sv. Franje,
          - da nam bolesnici i starci, prognanici i siromašni budu       
       najdraže blago po zagovoru sv. Elizabete,
          - da iz dana u dan sve vjernije služimo u bratstvu i 
       uvijek sa sve većom ljubavlju gledamo Raspetoga po
       zagovoru sv. Klare.

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: Mario Bondža, Kaptol 9, Zagreb, tel. 01/4814 260, 

e-mail: kaptol@ofs.hr, web: kaptol.ofs.hr

  Franjevački svjetovnjaci su se u starini 
zvali pokornička braća i sestre. I danas 
želimo njegovati ovu značajku franjevačkoga 
poziva. Sredstva za to su slušanje i slavljenje 
Božje riječi, revizija života, duhovne obnove, 
pomoć duhovnoga savjetnika i pokornička 
slavlja. Osjećamo kako smo u korizmi 
pozvani više i iskrenije činiti pokoru. Kad 
činimo pokoru, podsjećamo se:

 • da u svijetu postoje tisuće i tisuće braće 
koja svakodnevno umiru od gladi jer nemaju 
ni kruha ni vode;

 • da postoje na svijetu milijuni ljudi koji trpe 
od bolesti zbog kojih ne mogu jesti, premda 
imaju hrane;

 • da nam Gospodin daje obilno dobre hrane;
 • da nam pored dara molitve Gospodin daje i 

dar pokore, kao moćno oružje da se uspješno obranimo od djelovanja zloga 
u nama i u svijetu i za rješavanje svakoga osobnog i zajedničkog problema;

 • da trebamo biti mudriji od Ezava, to jest da ne smijemo svoje izabranje 
djece Božje zamijeniti za porciju jela;

 • da je Gospodin u petak trpio svoju Muku radi nas, da nas otkupi;
 • da je on Kruh života vječnoga i tko pije njegovu Vodu neće nikada ožednjeti.

  Pokorom ne želimo prezreti stvari koje je Gospodin stvorio, ne želimo ih 
se odreći, nego ih želimo samo nanovo otkriti. 
  Prikazujemo našu pokoru za mir. Ratovi dolaze stoga što smo privezani uz 
materijalna dobra: da ih obrani ili priskrbi, čovjek je spreman i ubiti. 
  Činimo pokoru i za one koji su zaslijepljeni svojim bogatstvima i potpuno 
robuju materijalnim stvarima te ne vide druge vrednote. Čineći pokoru, 
želimo biti slobodni od svake zle navike, utišati naše strasti, rasti u 
krepostima te otvoriti dubine naših duša Gospodinovoj milosti, da nas 
očisti i potpuno ispuni. Gospodin blagoslivlja svaki čin pokore, osobito onaj 
u skrovitosti. Sv. Franjo, sv. Klaro i sv. Elizabeto, veliki u pokori i ljubavi, 
molite za nas. 
           fra Petar Cvekan, duhovni asistent
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