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Godina vjere – „Porta fidei“ – „Vrata vjere“ – Godina vjere
Papa Benedikt XVI. proglasit će Godinu vjere 11. listopada 2012., na 50. obljetnicu otvaranja
Drugoga vatikanskog sabora i na 20. obljetnicu objavljiva-nja Katekizma Katoličke Crkve, a ona će
završit 24. studenog 2013., na blagdan Krista Kralja. Proglašenje Godine vjere bit će za vrijeme
održavanja Biskupske sinode u Rimu, koja ima za temu: „Nova evangelizacija za prenošenje vjere“.
O Godini vjere bit će još mnogo riječi u ovom listiću. Naslov papinoga apostolskog pisma u Godini
vjere glasi „Vrata vjere“ (Porta fidei), a on je uzet iz Svetog pisma: „Kad stigoše (Pavao i Barnaba u
Antiohiju) sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata
vjere“ (Dj 14, 27). U spomenutom pismu papa piše, da je od početka svoje službe kao Petrova
nasljednika podsjećao na potrebu da se ponovo otkrije put vjere. A to znači put nove evangelizacije,
o kojoj je bl. Ivana Pavao II. mnogo puta govorio. – Kongregacija za nauk vjere popratila je ovo
papino pismo „Notom s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere“. U oba dokumenta posebno se
naglašava potreba izučavanja dokumenata Drugoga vatikanskog sabora i Katekizma Katoličke
Crkve. Kongregacija daje smjernice za proslavu Godine vjere na razini opće Crkve, biskupskih
konferencija, biskupija, župa, zajednica, udruga i pokreta. Ova pretposljednja razina obuhvaća i
OFS te Framu.
Mjesečni susreti Franjevačkoga svjetovnog reda
Prisjećam se jednog razgovora, koji sam vodio za vrijeme nacionalne izborne skupštine u
Samoboru, 12-14. listopada 2001., sa s. Emanuelom De Nunzio, tadašnjom generalnom ministrom
OFS-a, a sada već pokojnom (2011.). Pitao sam s. Emanuelu zašto u Konstitucijama OFS-a nije
napisana potreba mjesečnih susreta OFS-a, kad se to već „propustilo“ napraviti u novom Pravilu
OFS-a. Sva, naime, dosadašnja pravila OFS-a to su imala. S. Emanuela mi je odgovorila, da
Konstitucije nisu željele ograničavati susrete članova OFS-a samo na one mjesečne, nego da one
žele češće održavanje tih susreta. U Konstitucijama, naime, stoji: „Bratstvo mora vlastitim
članovima pružati priliku za susret i suradnju putem sastanaka koje treba češće održavati u skladu s
okolnostima sredine te uz sudjelovanje svih“ (čl. 53, 1). I naše bratstvo ima češće susrete: svake
srijede razmatranje Božje riječi i molitvu, potom svake druge nedjelje u mjesecu molitvenoliturgijski susret i mjesečne susrete posljednje nedjelje u mjesecu. Okosnica svih ovih susreta je onaj mjesečni susret, ne samo u našem
bratstvu, nego u cijeloj Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a vjeru-jem i u mnogim zemljama svijeta.
Ovi mjesečni susreti imaju vrijednost i snagu kakvu su imali i nekada prije. Na ove susrete trebala
bi doći sva braća i sestre, osim bolesnih koji to ne mogu. Na ovim susretima trebali bi se članovi
OFS-a vidjeti, razgovarati i zanimati jedni za druge, kao što to čine članovi jedne obitelji. Na ovim
susretima zajednički se moli i pjeva, raspravlja o potrebama bratstva i pojedinih članova, prave se
planovi za budućnost, čuje se duhovni nagovor, daju se prilozi za potrebe bratstva, itd. Zato bi
morao biti vrlo, vrlo težak razlog, da netko ne dođe na mjesečni susret. I svatko bi trebao razlog

svog izostanka javiti ministru bratstva. Ne bi se smjelo dogoditi da netko izostane od ovoga
mjesečnog susreta, jer misli da je korisnije, na primjer posjetiti nekog bolesnika, poći negdje na
izlet, itd. Sve ima svoje vrijeme, pa i mjesečni susreti OFS-a. I unaprijed bi trebalo u našem
kalendaru rezervirati ovaj dan. – Drage sestre i braćo, učinimo u tom pogledu jedan korak naprijed!
(Fra Augustin)
Duhovne vježbe našeg bratstva OFS-a
U dogovoru s. Štefice, ministrice, sa sestrama karmelićankama BSI na Vrhovcu duhovne vježbe za
članove našeg bratstva OFS-a bit će kod ovih sestara od 21. do 23. rujna 2012. Početak je u petak,
21. rujna u 17 sati, a svršetak s ručkom u nedjelju, 23. rujna. Duhovne vježbe će po svemu sudeći
voditi duhovni asistent bratstva. Cijena po osobi je doista prihvatljiva: 200 kuna (za dva puna
pansiona). Molimo one koji bi željeli sudjelovati u ovim duhovnim vježbama, da se jave s. Štefici,
ministrici. – Inače kod ovih sestara došlo je do promjene provincijalke; sada je to s. Kristina, kojoj
čestitamo! A dosadašnjoj provincijalki s. Anastaziji zahvaljujemo na svemu!
Susret bratstava OFS-a grada Zagreba u Remetama
Kao i svake godine tako i ove susret bratstava grada Zagreba kod Majke Božje u Remetama bit će
na Malu Gospu, 8. rujna (subota). Domaćin susreta bit će MB Kozari Bok. Susret počinje u 16 sati
molitvom franjevačke krunice. Potom se slavi sv. Misa, koju predvodi duhovni asistent domaćina.
Poslije Mise zajedničko je druženje uz kolače i sokove, a vjerojatno i uz pjesmu. Potičemo naše
sestre i braću da pođu na ovaj susret; subota je pa bi mogli doći i oni koji su u radnom odnosu!
Autobus za Remete vozi s Kaptola (onaj za Svetice). A vozi također autobus i sa Svetica za Remete
(onaj za Kaptol).
Još neke obavijesti
1) Mjesečni susret našeg bratstva OFS-a je posljednje nedjelje u mjesecu, 29. srpnja 2012., s
početkom u 16,30 sati. – Najavljujemo i mjesečni susret u osmom mjesecu: posljednje nedjelje, 26.
kolovoza 2012., isto tako s početkom u 16,30 sati. Molimo pripaziti da se ne pomiješaju datumi!
2) Na mjesečnom susretu koji je bio 24. lipnja bilo je ukupno 18 članova OFS-a s novacima.
Malo! Komemoriran je 200. broj ovog listića. Na susretu je s. Marica Čabraja prihvatila da bude
delegatkinja našeg bratstva na Područnoj izbornoj skupštini OFS-a, 9. i 10. studenog 2012.; to je još
prije učinila i s. Nada Žagrović. Na ovom susretu naše je bratstvo predložilo kandidate za novo
Područno vijeće OFS-a (izbori kao gore). Duhovni asistent je uz ostalo obradio mjesečnu temu o
zavjetu odnosno obećanju poslušnosti u OFS-u.
3) Izražavamo iskrenu sućut s. Željki Tomljanović, njenoj djeci: Tvrtku, Roku i Gei, te unučici
Eni, povodom smrti njenog supruga dr. Igora (46), liječnika radiologa, koji je umro 2. srpnja, a
sprovod je bio 5. srpnja 2012. na Krematoriju! Na sprovodu je bilo i nekoliko članica bratstva.
Zahvalni smo dobrom Bogu, što je dr. Igor za vrijeme bolesti primio bolesničke sakramente!
Sjetimo se češće naše s. Željke, koja je sada ostala sama sa svojom djecom!
4) U mjesecu kolovozu neće biti sakramentalnog pohoda bolesnim članovima OFS-a za prvi petak,

niti će biti molitveno-liturgijskog susreta našeg bratstva u drugu nedjelju, jer će duhovni asistent biti
na godišnjem odmoru. – Ali zato će biti sakramentalni pohod bolesnim članovima OFS-a na prvi
petak, 7. rujna, i molitveno-liturgijski susret bratstva na drugu nedjelju, 9. rujna, u crkvi Svetog
Duha, s početkom u 16,30 sati.
5) S. Štefica Kralj poslala je izvještaj o našem bratstvu OFS-a Područnom vijeću OFS-a za
godinu 2011/2012. Zahvaljujemo s. Štefici!
6) Na blagdan Gospe od anđela, Porcijunkulu, 2. kolovoza, može se dobiti potpuni oprost (od 1.
kolovoza u podne do 2. kolovoza u ponoći) za sebe ili za pokojne uz uvjete: pohod franjevačkoj ili
župnoj crkvi, ispovijed (ako je potrebna), pričest, Vjerovanje, Očenaš, jedna molitva po nakani
Svetog Oca i stanje duše koje isključuje svaku navezanost na grijeh.
7) Blagdan sv. Klare Asiške, 11. kolovoza (subota), posebno se slavi kod sestara klarisa u
Mikulićima. Sv. Mise su u 8 i svečana u 19 sati, koju slavi kardinal Josip Bozanić, nadbiskup
zagrebački, kao svršetak Klarine godine. Ovom blagdanu prethodi trodnevnica s Misom u 19 sati:
8. i 9. kolovoza (fra
Petar Cvekan) i 10. kolovoza dr. Valentin Pozaić, biskup. Trodnevnici prethodi molitvenomeditativna priprava od sestara klarisa. Potičemo članove OFS-a i Frame da se pridruže ovoj
proslavi blagdana sv. Klare. A klarisama čestitamo!
8) Blagdan sv. Maksimilijana Kolbea, 14. kolovoza, posebno se slavi u njegovoj župi na Bijeniku.
Sv. Mise će vjerojatno biti kao i prošle godine u 9, 11 i u 19 sati. Blagdanu prethodi trodnevnica:
11., 12. i 13. kolovoza u 19 sati.
9) Već sada čestitamo imendan fra Ljudevitu Maračiću, provincijalu franjevaca konventualaca,
koji je donedavno bio duhovni asistent našeg bratstva OFS-a! A imendan je 25. kolovoza! Neka mu
dobri Bog, po zagovoru sv. Ljudevita, francuskog kralja i zaštitnika OFS-a uz sv. Elizabetu
Ugarsku, udijeli potrebne milosti u njegovoj odgovornoj službi!
10) Sjednica Područnog vijeća OFS-a održat će se 15. rujna ove godine.
11) Blagdan Rana sv. Franje Asiškoga slavi se 17. rujna (ponedjeljak). U crkvi sv. Antuna je
godišnje župsko klanjanje pred Presvetim Sakramentom. Članovi našeg bratstva OFS-a
naizmjenično će dolaziti na ovo klanjanje, kao i dosadašnjih godina. Dobro je napraviti plan za ovo
klanjanje.
12) Susret Povjerenstva za prisutnost i djelovanje u svijetu OFS-a održat će se našoj Dvorani sv.
Franje, 22. rujna 2012. Bit će prisutno oko 100 osoba.
13) Već sada treba pomalo misliti na pučku proslavu 800. obljetnice dolaska sv. Franje u naše
krajeve, koja će se održati 6. listopada 2012. u Splitu. Očekuje se pored ostalih i dolazak OFS-a i
Frame iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

14) Sa zakašnjenjem u listiću zahvaljujemo s. Vesni Lenčeš i suprugu Ivici na darovanom ormaru
našem bratstvu OFS-a, koji se nalazi u sobi OFS-a!
15) Početkom lipnja 2012. Samostan Svetog Duha darovao je našem bratstvu veliku sliku sv.
Elizabete Ugarske, zaštitnice OFS-a, koja se nalazi u sobi OFS-a. Ova slika je djelo umjetnika
Magdića. Nekada je ona krasila pokrajnji oltar u crkvi sv. Antuna, a potom je bila u kapeli Sv.
Križa. Hvala Samostanu!
16) 11. svibnja 2012. počela se ispisivati kronika našeg bratstva OFS-a. Ona zasada obuhvaća
značajnije događaje od nastanka OFS-a 1923. pa sve do 1945. godine, te od početka 2012. godine
do danas. Bogu hvala!
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