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Proslava 800. obljetnice dolaska Franje Asiškoga u naše krajeve
Toma Čelanski zapisao je o dolasku sv. Franje u naše krajeve: „U šestoj godini svoga obraćenja (1212.), plamteći
silnom željom za mučeništvom, htio je otploviti u Siriju da ondje Saracenima i ostalim nevjernicima propovijeda
kršćansku vjeru i pokoru. Da bi otplovio onamo, ukrcao se na neki brod. Ali puhali su protivni vjetrovi i on se s ostalim
putnicima nađe na obali Sklavonije“ (Hrvatske) (1Čel 55). Nakon kraćeg zadržavanja Franjo se vratio u Italiju. Mnogi
dalmatinski gradovi otimaju se za Franjin boravak, ali ne zna se u kojem je gradu bio. – Povodom ove obljetnice, a na
inicijativu Provincije franjevaca konventualaca, kojoj se pridružila Zadarska franjevačka provincija i ostale franjevačke
provincije Hrvatske te Bosne i Hercegovine održat će se ove godine simpozij u Splitu (1. X.) i u Zadru (2. X.). – U
subotu, 6. listopada, bit će u Splitu liturgijska (pučka) proslava Franjina dolaska u naše krajeve. Od ponoći do 6 sati
ujutro bit će bdijenje u crkvi sv. Franje; od 6 do 10 sati članovi OFS-a i FRAME animirat će molitveni dio, koji će
završiti s blagoslovom. - Potom će uslijediti procesija od crkve sv. Franje do Sustipana, gdje će u 11 sati dr. Marin
Barišić, splitski nadbiskup, predvoditi Misu u koncelebraciji brojnih svećenika te u prisutnosti redovnica, redovnika,
članova OFS-a, FRAME i puka Božjega. Organizatori su predvidjeli i ručak za sve. - Predsjednik organizacijskog
odbora i duša cjelokupne ove proslave je fra Žarko Relota. - Župa sv. Antuna iz Zagreba organizira za Split prijevoz
autobusom za vjernike, kojima će se pridružiti i članovi svetoduškog FSR-a i Frame. Polazak je ispred crkve sv.
Antuna, 6. listopada, u 4 sata ujutro, a povratak istog dana kasno navečer.
- Cijena prijevoza po osobi 160 kn.
Potičemo članove FSR-a i Frame kao i njihove simpatizere da pođu na ovu jedinstvenu proslavu!

Održana sjednica vijeća našeg bratstva OFS-a
Pod predsjedanjem s. Dragice Petković, zamjenice ministrice, održana je 4. rujna 2012. sjednica vijeća našeg bratstva
OFS-a. Bilo je riječi o sudjelovanju našeg bratstva na susretu bratstava grada Zagreba u Remetama, na Malu Gospu, 8.
rujna 2012. – Naglašena je potreba posjeta članova našeg bratstva s. Dijani Šmidlenher i s. Moniki Brlić prigodom
rođenja njihove djece. – Naši mladi (novaci), koji su nedavno boravili u Asizu, žele upriličiti na mjesečnom susreta, 30
rujna, prezentaciju svog boravka u Asizu. – Članovi OFS-a dolazit će na župsko klanjanje u crkvu sv. Antuna 17. rujna
po vlastitom nahođenju, jer nije organiziran raspored. – Za duhovne vježbe našeg bratstva OFS-a prijavilo se 15
članova. – Sestrama karmelićankama na Vrhovcu predano je 1.600 kn, dar našeg bratstva za školovanje dvoje djece u
Nigeriji (za jednu školsku godinu). – Bilo je riječi i o franjevačkim proslavama u Splitu u listopadu ove godine.
–
Tijekom trodnevnice pred blagdan sv. Franje, 1-3. listopada, članovi našeg bratstva OFS-a predmolit će prije večernje
Mise franjevačku krunicu. – Bilo bi poželjno, kada bi naši članovo OFS-a na mjesečnim susretima bili malko izdašniji s
prilozima. Naime, prilozi, posebno posljednjih mjeseci kada je na ove susrete dolazio manji broj članova, nisu mogli
pokrivati ni troškove poštarine ovog listića. No s druge strane nalazimo se u krizi i recesiji, pa neka svatko dadne koliko
može dati; ima i onih kojima bi trebalo pružiti pomoć.

– Pohod s. Barici Crnkoci u Lekenik predviđen je za njen imendan, 4. prosinca.
Naša Franjevačka mladež
I ovog ljeta framaši su se dobro odmorili i puno hodočastili. – Od 25. srpnja do 5. kolovoza održan je hod Franjevačke
mladeži pod geslom „Ti si ljepota“, na kojem je sudjelovao i jedan naš framaš. Ove godine hodočastilo se od Dvora na
Uni preko Hrvatske Kostajnice, Mečenčana, Prnjavora Čuntićkog, Hrastovice i Petrinje do Asiza. Tako su ponovno naši
mladi hodajući od mjesta do mjesta pjesmom, plesom, molitvom i svjedočenjem slavili i naviještali Boga. – Od 4. do 8.
kolovoza održan je svjetski skup mladih „Giovani verso Assisi“. Zajedno s našim duhovnim asistentom, fra Ivanom

Penavom, i šest mladih iz naše župe išla su i dvojica naših framaša. Na putu do Asiza hodočastili su u Schio, na grob sv.
J. Bakhita, zatim u Vicenzu, Firenzu, Pisu s kosim tornjem. Mladi su boravili šest dana u Asizu, gdje su imali
predavanja, rad po grupama, druženja, radionice, jednodnevno hodočašće u Rim … Na povratku posjetili su La Vernu,
San Marino i Ravenu. – Od 13. do 19. kolovoza nekoliko framaša sudjelovalo je na ljetovanju s ostalim mladima iz
župe na Prviću. (Zvonimir)

Zahvala fra Ivanu Penavi
15. rujna 2012. fra Ivan Penava, dosadašnji duhovni asistent Frame, otputovao je u samostan i župu Bezgrešnog Srca
Marijina u Vinkovcima, gdje će biti župni vikar, a vjerojatno će tamo preuzeti i službu duhovnog asistenta Frame.
Ovom prigodom iskreno zahvaljujemo fra Ivanu na svemu što je učinio za sve-todušku Franjevačku mladež, ali i za
Franjevački svjetovni red! A učinio je mnogo. Rijetko je koji asistent Frame pokazivao toliku ljubav i zauzetost za
Franjevački svjetovni red na Svetom Duhu. Njegovom inicijativom osnovano je „Franjevačko popodne“, na kojem su se
zajedno okupljali članovi FSR-a i Frame. Poticao je članove Frame da prijeđu u FSR, kada za to dođe vrijeme. Bio je
vrlo revan u službi asistenta Frame. Bogu hvala za fra Ivana!

Još neke obavijesti
1) Izražavamo iskrenu sućut s. Štefici Kralj, ministrici bratstva, povodom smrti njenog supruga Mirka (63)!
Izražavamo sućut i njenoj djeci: Martini s obitelji i Lei! Gosp. Mirko umro je 9. rujna, a sprovod je bio 11. rujna 2012.
na Miroševcu; istog dana u 17,30 sati bila je sprovodna Misa u crkvi sv. Antuna. – Zahvaljujemo na molitvama
članova OFS-a za Mirka i obitelj Kralj! Posebno nas raduje da se gosp. Mirko prije smrti iskreno pomirio s Bogom u
ispovijedi, primio sv. pričest i bolesničko pomazanje. Bogu hvala!

2) Fra Josip Petonjić, naš bogoslov, primit će red đakonata u Novigradu Podravskom, 7. listopada 2012., po rukama
mons. Josipa Mrzljaka, varaždins- kog biskupa. Fra Josipu iskreno čestitamo i molimo za njega! – Fra Josip će uz još
neke službe biti i duhovni asistent naše Frame. Želimo mu mnogo uspjeha u tom radu, te blisku suradnju s bratstvom
Franjevačkoga svjetovnog reda!

3) Fra Vladimir Vidović, naš bogoslov, položit će pod večernjom Misom u 19 sati u crkvi sv. Antuna, na blagdan sv.
Franje 4. listopada 2012., svečane to jest doživotne redovničke zavjete u ruke fra Ljudevita Maračića, provincijala. Fra
Vladimiru iskreno čestitamo i molimo za ustrajnost!

4) Sjednica Područnog vijeća OFS-a održana je pod predsjedanjem s. Branke Černugelj, područne ministrice, 15.
rujna 2012. kod braće franjevaca kapucina u zagrebačkoj Dubravi. Iz našeg bratstva na sjednici je bio prisutan duhovni
asistent, a s. Štefica Kralj, članica tog vijeća, nije mogla biti prisutna zbog obiteljskih razloga. Nakon raznih izvješća
uslijedila je priprava za Područni izborni kapitul, koji će se održati 9. i 10. studenog 2012. u Taboru (Samobor).

5) Na Malu Gospu, 8. rujna 2012., bio je susret bratstava grada Zagreba kod Majke Božje u Remetama. Domaćin je
bilo bratstvo Kozari Bok. Susret je započeo u 15,30 sati molitvom franjevačke krunice. Nakon krunice sv. Misu
predvodio je fra Jozo Vukoja, asistent OFS-a u Kozari Boku, u koncelebraciji pet duhovnih asistenata. Poslije Mise bilo
je zajedničko druženje uz kolače, sokove i drugo. Okupio se lijepi broj članova OFS-a, također i iz našeg bratstva.

6) Posljednja vijest: Iz tiska su izišli „Franjevački izvori“ na hrvatsko jeziku.

7) Fra Ljudevit i fra Augustin zahvaljuju FSR-u na čestitkama za imendane!
8) Duhovne vježbe za članove našeg bratstva OFS-a održat će se 21.-23. rujna 2012. kod sestara karmelićanki na
Vrhovcu 29. Početak je 21. rujna u 17 sati. Treba doći već oko 16,30 sati, smjestiti se u sobe i biti spremni za početak.
Bit će potrebni i časoslovi radi molitve Jutarnje i Večernje. Duhovne vježbe vodi fra Augustin, asistent, na temu

„Apostoli prema Markovom evanđelju“.

9) U subotu, 22. rujna, održat će se u našoj Dvorani sv. Franje, u organizaciji nacionalnog povjerenstva OFS-a za
nazočnost i djelatnost u svijetu: II. tečaj o socijalnom nauku Crkve i društveno političkom djelovanju svjetovnih
franjevaca. Ovaj tečaj, nažalost, prelama se s našim duhovnim vježbama. No neke sestre bratstva preuzele su brigu oko
posluživanja gostiju.

10) Mjesečni susret našeg bratstva OFS-a bit će posljednje nedjelje u mjesecu, 30 rujna. Na ovom susretu neće biti
duhovnog asistenta, koji će biti u Splitu. Početak je u 16,30 sati. Pozivaju se članovi i novaci OFS-a da dođu na susret!

11) Sakramentalni pohod bolesnim članovima našeg bratstva OFS-a bit će uoči prvog petka, 4. listopada, na blagdan
sv. Franje, jer je duhovni asistent na prvi petak već u Splitu na Nacionalnoj skupštini (kapitulu) OFS-a.

12) Nacionalna skupština OFS-a održati će s u Splitu, 5-8. listopada 2012. Tako će članovi ove skupštine moći
sudjelovati, 6. listopada, u liturgijskoj (pučkoj) proslavi 800. obljetnice dolaska sv. Franje na našu jadransku obalu.

13) Molitveno liturgijski susret našeg bratstva u crkvi Svetog Duha bit će druge nedjelje u mjesecu, 14. listopada, s
početkom u 16,30 sati (franj. krunica, itd.).

14. Čestitamo s. Moniki Brlić i njenom suprugu Brunu na rođenju njihove kćerkice Ele, 9. kolovoza 2012! Još slijedi
krštenje.

15) Već sada treba misliti na pripremu i prodaju kolača za Misijsku nedjelju, koja se ove godine slavi 21. listopada.

16) Prijedlog da naši bolesni članovi OFS-a prisustvuju jednom mjesečnom susretu mogao bi se ostvariti 28. listopada
2012., ako bude dovoljno automobila, pratnje i vozača. No, o tome više u idućem broju listića.

17) Fra Maksimilijan Herceg, nekadašnji duhovni asistent našeg bratstva (1977.-1983.), leži teško bolestan u
Vinogradskoj bolnici. Molimo za njega!
-------------------------------------------------------------------------------Izdaje:

Svetoduška zajednica FSR-a, 10000 Zagreb, Sveti Duh 31

Odgovara:

Fra Augustin Kordić, 10000 Zagreb, Sveti Duh 31

