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Uspješna prodaja kolača OFS-a za misije
Na Misijsku nedjelju, 21. listopada 2012., članovi Franjevačkoga svjetovnog reda prodavali su
kolače u vjeronaučnoj dvorani župe sv. Antuna poslije svake sv. Mise (7-8-9,15-10,30-12 i u 19
sati), koja se slavila u crkvi sv. Antuna. Dakako, kolače su pripremile vrijedne ruke naših članica
OFS-a i na tome im mnogo zahvaljujemo! Neka ne zamjere stariji članovo OFS-a, što ovog puta
posebno ističemo kod prodaje kolača
s. Dubravku i s. Dunju Mandaković, novakinje OFS-a. Uz kolače prodavali su
se još misijski časopis „Radosna vijest“, misijske krunice i misijski kalendari. Od prodanih kolača dobilo se 8.054,00
kn; višak od prodaje misijskog časopisa, krunica i kalendara donio je 446,00 kn; članovi Papinskoga misijskog djela za
širenje vjere (OFS) dali su (28. studenog) 1.030,00 kn i 10 eura. Dakle, članovi našeg bratstva privrijedili su ukupno za
misije Reda franjevaca konventualaca: 9.530,00 kn i 10 eura. Bogu hvala! I hvala svima koji su se žrtvovali i
sudjelovali u svemu ovome!

Bolesni članovi bratstva OFS-a na mjesečnom sastanku
Na mjesečnom sastanku, 28. listopada 2012. organiziran je zajednički susret zdravih članova OFS-a s onima
bolesnima. A bilo nam je jako drago vidjeti prispjele bolesne članove: s. Ivanku Briški, s. Silvestru Jevšenak, s. Baricu
Crnkoci, s. Božicu Roščić, s. Katarinu Brletić i s. Veru Ivaković. Neke od ovih sestara stigle su prijevozom u vlastitom
aranžmanu, a druge su prevezli: s. Željka Tomljanović u pratnji s. Maje Kukec, s. Dubravka i s. Dunja Mandaković te
br. Ivan Miletić. No ima bolesnih članova koji nisu mogli doći na ovaj susret zbog bolesti, nemoći ili čega drugoga (br.
Miško Bolfan, s. Rozika Kebrić, s. Evica Maršić – bila živa, s. Ana Olujić, s. Marija Pelin, s. Marija Petričak, s. Slavica
Pintarić, br. Ivo Rakić, s. Marija Turković, s. Janja Kezić i s. Štefica Velički). Zahvaljujemo vozačima na dobroti! O
Bože, koje radosti! Reče jedna bolesna sestra da nikada nije dobila toliko poljubaca kao ovog puta. Najprije se slavila
sv. Misa u 16,30 sati u crkvi sv. Antuna, koju je predvodio duhovni asistent. A potom je bilo zajedničko druženje u
vjeronaučnoj dvorani, uz kolače, čaj, kavu … Sve bolesne i zdrave članove pozdravila je s. Štefica Kralj, ministrica, i
zaželjela da se ovakvi susreti upriličuju svake godine. Dobra ideja. Zahvaljujemo s. Ivanki Briški na poticajnim riječima
o međusobnoj ljubavi i slozi u Franjevačkom svjetovnom redu! Zahvaljujemo dobrom Bogu za ovaj predivni susret!
Zahvaljujemo svima za kolače i ostalo!

Izabrano novo Područno vijeće OFS-a bl. Alojzija Stepinca
Područna izborna skupština (kapitul) OFS-a bl. Alojzija Stepinca održana je 9. i 10. studenog 2012. kod braće
franjevaca u Taboru, u Samoboru. Bilo je prisutno oko 70 članova, među kojima iz našeg bratstva: s. Štefica Kralj,
ministrica, s. Nada Žagrović, zastupnica, i fra Augustin Kordić, područni asistent. Opravdano nije bila prisutna s.
Marica Čabraja, zastupnica. Na ovom kapitulu bilo je riječi o mnogi stvarima, također o uvedenom obrazovnom odgoju
u škole u Hrvatskoj koji se protivi kršćanskim načelima. O tome je ova skupština dala za medije posebno priopćenje
(vidi malo niže!). Na skupštini je izabrano Područno vijeće OFS-a za razdoblje 2012.-2015. godine: Branka Černugelj
(Karlovac)
– ministrica; Martina Subotić (Čakovec) – zamjenica ministrice; Hilda Švarc- majer (Kaptol) –
tajnica; Marina Lovrić (Ksaver) – blagajnica; Mira Čiš (Kaptol) – povjerenica za formaciju; Zvjezdana Kovač
(Bjelovar) – povjerenica za Framu; za vijećnike su još izabrani: Stjepan Kelčić (Kaptol), Ana Melnjak (Varaždin),
Silvana Milić (Siget), i Damir Cifrek (Novi Marof). – Novim članovima Područnog vijeća OFS-a čestitamo i želimo
mnogo uspjeha u radu, a članovima prethodnog vijeća zahvaljujemo na svemu što su učinili za OFS!

Prosvjed upućen medijima u vezi s obrazovnim odgojem u školama
Područna skupština Franjevačkoga svjetovnog reda bl. Alojzija Stepinca uputila je medijima Hrvatske 10. studenog
2012. prosvjed sljedećeg sadržaja: „Nas 105 članova Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži
Sjeverozapad- nohrvatskoga (Zagrebačkoga) područnog bratstva blaženog Alojzija Stepinca, u ime više od 2.000 braće
i sestara, okupljenih na skupštini u Samoboru 9. i 10. studenog 2012. godine, izražavamo prosvjed zbog uvedenoga
zdravstvenog odgoja u škole koji se provodi prema Planu i programu sadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta Republike Hrvatske jer je u suprotnosti s našim kršćanskim uvjerenjima (usp. Ustav Republike Hrvatske čl. 40).
– Podržavamo kršćanske roditelje u Hrvatskoj da se suprotstave sudjelovanju njihove djece u programu takvoga
zdravstvenog odgoja. – Pozivamo roditelje da upute pismo ravnatelju škole koju pohađaju njihova djeca, kojim ga
obavještavaju o svojoj odluci da njihova djeca neće prisustvovati nastavi takvoga zdravstvenog odgoja, temeljeći svoju
odluku na ustavnom pravu o samostalnom odlučivanju o odgoju svoje djece (čl. 63 Ustava Republike Hrvatske)“. –
Ovaj prosvjed potpisala je Branka Černugelj, područna ministrica.

Franjevačka mladež na Svetom Duhu dala obećanja

□ 18. listopada: Framaši (studenti) sudjelovali su na svetoj Misi i zazivu Duha Svetoga u zagrebačkoj katedrali
povodom početka akademske godine 2012/13. □ Pet naših framaša, zajedno s framašima ostalih Frama Zagrebačkog
područja, prisustvovalo je obećanjima Frame-Beč, 20 i 21. listopada. Kao i uvijek do sada pohod Frami-Beč uključio je
obilazak grada, noćenje po obiteljima, druženje, pjesmu … □ 26.-28. listopada: Održan je Duhovni kapitul Zagrebačkoga područnog bratstva Frame. Dvije naše framašice sudjelovale su na cijelom trodnevnom programu, a uz njih prvog
dana na sv. Misi bilo nas je još pet prisutnih uz našega duhovnog asistenta. □ 1. studenog: Zajedno s mladima sa
studentskog vjeronauka pohodili smo groblje Mirogoj i molili za sve vjerne mrtve. □ 9.-11. studenog: Održana je
duhovna obnova Frame Sveti Duh, na kojoj je sudjelovalo sedam framaša. Voditelj duhovne obnove, pod geslom
„Gospodin mi dade vjeru“, bio je naš duhovni asistent fra Josip Petonjić. Kroz prizmu života sv. Franje fra Josip nam je
govorio o vjeri, molitvi, Franjinu odnosu prema Evanđelju, o istinskoj radosti. I ove godine smo molili, družili se,
kuhali, glumili, razmatrali, ali i ložili vatru. Duhovna obnova održana je na Žumberku. □ 11. studenog: Devet framaša
obnovilo je obećanja, a jedan član formacije prvi put je dao obećanja, da će kroz život u bratstvu Franjevačke mladeži
slijediti Krista po primjeru sv. Franje. Sv. Misu predvodio je fra Ljudevit Maračić, provincijal, u koncelebraciji fra
Milan Kriše i fra Augustina Kordića, te uz posluživanje đakona i našega duhovnog asistenta fra Josipa Petonjića. Nakon
sv. Mise uslijedile su agape. (Zvonimira Pervan)

Zaključci 12. nacionalnog kapitula Franjevačkoga svjetovnog reda
Kao što je najavljeno u prethodnom broju ovog listića, ovdje donosimo zaključke ili smjernice Nacionalnog kapitula
OFS-a, koji je održan u Splitu-Trsteniku, 5.-8. listopada 2012.: 1) U Godini vjere (2012/2013.) članovi Franjevačkoga
svjetovnog reda produbljivat će dokumente II. vatikanskog sabora, Katekizam Katoličke Crkve te Papine dokumente i
kateheze. S tim u vezi, proučavat će crkvene smjernice za novu evangelizaciju ili se uključiti u tribine na razini župe,
odnosno mjesne Crkve; 2) Članovi OFS-a otkrivat će svoj položaj u društvu proučavanjem socijalnog nauka Crkve i
djelovati shodno tome, aktivno prateći događanja u društvu. Neka se aktivno zauzimaju za obra- nu temeljnih
kršćanskih vrednota; 3) Naša bratstva organizirat će Dane sv. Elizabete za Kruh sv. Elizabete; 4) Nastojat će provesti u
djelo dokument Međunarodnog vijeća u vezi s neaktivnim članovima, ali s mnogo takta i obzira; 5) Nastavit će s
proučavanjem Generalnih konstitucija OFS-a.

Umrla – ušla u život naša s. Evica Maršić
S. Evicu Maršić, članica našeg bratstva OFS-a, umrla je na blagdan Svih Svetih, 1. studenog 2012. U bolnici joj nisu
mogli pomoći, pa je kod kuće još kraće vrijeme bolovala i umrla. Sprovod s. Evice bio je 5. studenog u 10,15 sati na
Krematoriju, koji je vodio duhovni asistent, uz prisutnost rodbine, prijatelja i povećeg broja članova OFS-a našeg
bratstva, koji su prije sprovoda molili krunicu uz lijes pokojne s. Evice. Sprovodna Misa bila je istog dana u 17,30 sati u
crkvi u Kustošiji, gdje je i živjela s. Evica (Lermanova 47). – S. Evica rođena je 8. ožujka 1930. u Ivankovu kod
Vinkovaca. Vjenčala se sa suprugom Markom i rodila sinove: Antuna, Miroslava i Željka. Zajedno sa svojim mužem
djecu je kršćanski odgojila. Već poodavno se doselila u Zagreb. Po zanimanju je bila radnica. Inače bila je široke ruke

za potrebne i siromašne. - U Franjevački svjetovni red ušla je 30. 4. 1995., a po svršetku novicijata dala je zavjete 28.
4. 1996. Zavoljela je sv. Franju Asiškoga i nastojala nasljedovati Isusa Krista po njegovu primjeru. Mnogo joj je značilo
bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda. - Obavljala je pobožnost prvih petaka i uvijek se radovala dolasku duhovnog
asistenta da joj kod kući podijeli sakramente ispovijedi i pričesti. Uvijek se zanimala za sestre i braću u bratstvu. Više
puta znala je reći za neke događaje u bratstvu: „Jest, jest, meni je to rekla na telefon Marija Klarić“.– Bila je vrlo
pobožna prema euharistijskom Isusu i Bl. Djevici Mariji; molila je krunicu. Više puta je rekla da se ne boji smrti. –
Zahvalni smo dobrom Bogu za s. Evicu i njezin primjer ljudskoga, kršćanskoga i franjevačkog života. – A njezinoj
rodbini i ovom prigodom izražavamo iskrenu sućut! Sv. Misa za pokojnu s. Evicu slavit će se i u nedjelju, 9. studenog,
u 17 sati u crkvi Svetog Duha na jednom susretu Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži.

Naši zlatomisnici: fra Ljudevit, fra Bernardin i fra Damjan
Na prvu nedjelju u došašću, 2. prosinca 2012., navršava se točno 50 godina od svećeničkog ređenja fra Ljudevita
Maračića, provincijala, fra Bernardina Fili- nića koji živi u Puli i fra Damjana Glavaša koji živi u Visu. Tom prigodom
bit će upriličena u subotu, 1. prosinca 2012., prigodna akademija u 17 sati u Dvorani sv. Franje. A svečanu zahvalnu
Misa, „Zlatnu Misu“, slavit će oni u nedjelju, 2. prosinca, u 10,30 sati u crkvi sv. Antuna, u kojoj su prije 50 godina
zaređeni za svećenike. Pod Misom će propovijedati fra Nikola Roščić iz Šibeni- ka. Na ovu sv. Misu pozivamo članove
Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži! – Fra Ljudevit Maračić, provincijal, rođen je 1. kolovoza
1938. u Premanturi (Istra). Ušao je u sjemenište franjevaca konventualaca u Zagrebu 1948. godine. Gimnaziju i
bogosloviju završio je u Zagrebu. Prve redovničke zavjete položio je 1955. u Cresu, gdje je bio u novicijatu; svečane
zavjete položio je 1960. godine u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 2. prosinca 1962. Završio je i Filozofski fakultet
(književnost i talijanski jezik). Bio je profesor na gimnaziji franjevaca konventualaca u Zagrebu. Bio je urednik Veritasa
kroz 25 godina. Vrlo je plodan pisac. Bio je provincijal od 1992. do 1998. godine, a sada je provincijal od 2010. godine.
– Fra Bernardin Filinić rođen je 15. svibnja 1937. u Cresu. Ušao je u sjemenište franjevaca konventualaca u Zagrebu
1949. godine. Gimnaziju i bogosloviju završio je u Zagrebu. Prve redovničke zavjete položio je 1955. godine u Cresu,
gdje je bio u novicijatu; svečane zavjete položio je 1960. godine u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 2. prosinca 1962. I
on je završio Filozofski fakultet (povijest i latinski), te je bio profesor i direktor spomenute gimnazije. Dugo vremena
bio je župnik i gvardijan u Puli. – Fra Damjan Glavaš rođen je 18. listopada 1937. u Drinovcima (BiH). Ušao je u
sjemenište franjevaca konventualaca u Zagrebu 1951. godine. Gimnaziju i bogosloviju završio je u Zagrebu. Prve
redovničke zavjete položio je 1955. u Cresu, gdje je bio u novicijatu; svečane zavjete položio je 1960. godine u
Zagrebu. Za svećenika je zaređen 2. prosinca 1962. Bio je gvardijan u više samostana Provincije. Obnovio je više
crkava i samostana. Odlikuje se propovjedničkim darom. – Našim zlatomisnicima od srca čestitamo i želimo da i
nadalje rade na slavu Božju i dobro Božjeg naroda!

Godina vjere 2012/2013.
Pozvani smo u Godini vjere da se učvršćujemo u vjeri u Boga, Isusa Krista. Ali također da budemo koliko toliko
osposobljeni prenositi vjeru drugim ljudima na privlačan način. Sv. Petar piše da trebamo biti „uvijek spremni za
odgovor svakome koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem …“ (1Pt 3,15-16). I
naše bratstvo kao i druga bratstva OFS-a proučavat će vjeru 2013. godine iz Papinog dokumenta „Vrata vjere“ i
Katekizma Katoličke Crkve. Povrh toga župa sv. Antuna Padovanskoga organizira svakoga drugog ponedjeljka u
mjesecu, kao što stoji u prethodnom broju listića, tribinu o vjeri prema spomenutom katekizmu, koju drži dr. fra Ivan
Karlić, profesor, poslije večernje Mise u Dvorani sv. Franje: 10. prosinca 2012, potom u idućoj 2013. godini: 14.
siječnja, 11. veljače, 11. ožujka, 8. travnja, 13. svibnja i 10. lipnja. A svakoga četvrtog petka u mjesecu poslije večernje
Mise u crkvi sv. Antuna je molitveno-meditativni program. Na korist svima!

(Smjernice Područnoga izbornog kapitula OFS-a, održanog 9. i 10. studenog 2012., nastojat ćemo donijeti u
idućem broju listića.)
Vrijeme došašća – zornice – karitativna grupa OFS-a
Ove godine vrijeme došašća, priprave za Božić, počinje s prvom nedjeljom došašća, 2. prosinca. To je povlašteno
vrijeme za sve kršćane, a posebno za članove OFS-a i Frame, u kojem treba kroz molitvu, pokoru i dobra djela drugima
raditi na vlastitom obraćenju i posvećenju. – Mise zornice u crkvi sv. Antuna bit će svakog dana u 6 sati, osim

nedjeljom. Inače, vjernici rado dolaze na zornice. – S. Dragica Petković, predsjednica karitativne grupe našeg bratstva
OFS-a, obići će u vrijeme došašća zajedno s članovima ove grupe bolesne članove našeg bratstva (naprijed nabrojeni).
Po mogućnosti obići će i neki dom umirovljenika. Ovoj grupi mogu se pridružili naši novaci i članovi Frame.

Franjevački izvori na hrvatskom jeziku
Napokon su polovicom mjeseca rujna 2012. iz tiska izišli Franjevački izvori na hrvatskom jeziku. Neki su ove izvore
već nazvali „Franjevačkom Biblijom“. Velik je to događaj za sve franjevce i franjevke, ali i za članove Franjevačkoga
svjetovnog reda. Na izdavanju ove dragocjene knjige ponajviše je radio fra Pero Vrebac, franjevac Bosanske provincije.
Knjiga je tiskana na finom biblijskom papiru i ima 2.271 stranicu. Napokon sada imamo na hrvatskom jeziku u jednoj
knjizi: Spise sv. Franje Asiškoga, mnoge životopise sv. Franje, svjedočanstva o sv. Franji, papinske dokumente o sv.
Franji, spise sv. Klare Asiške, životopise sv. Klare, dokumente o sv. Klari, sva pravila Franjevačkoga svjetovnog reda te
pomagala za snalaženje u Franjevačkim izvorima. Bogu hvala za ovo velebno djelo! Franjevački izvori mogu se
posuditi u knjižnici našeg bratstva OFS-a.

Još neke obavijesti
1) Čestitamo s. Moniki Brlić i njenoj obitelji na krštenju trećeg djeteta, male Ele (Mihaele)! Krštenje je obavio u crkvi
Svetog Duha fra Ljudevit Maračić, provincijal, 14. listopada 2012., pod Misom u 17 sati, a za vrijeme molitvenoliturgijskog susreta našeg bratstva OFS-a.

2) Duhovni asistent sakramentalno će pohoditi bolesne članove OFS-a, koji to žele, na prvi petak, 7. prosinca 2012.

3) Na blagdan Bezgrješnog Začeća Marijina, koje se mnogo štuje u Franje- vačkom redu, 8. prosinca (subota), sv.
Mise u crkvi sv. Antuna bit će u 6 sati (zornica), u 10,30 i u 19 sati.

4) Na drugu nedjelju u mjesecu, 9. prosinca, vjerojatno će biti Franjevačko popodne. Još će se, naime, održati
sjednica vijeća OFS-a i Frame u ponedjeljak, 26. prosinca, u 20 sati, pa će i o tome biti riječi. Franjevačko popodne
ovog puta po redu predvodi Franjevački svjetovni red. Prijedlog pisca ovih redaka jest, da se Franjevačko popodne
posveti nedavno uvedenom obrazovnom odgoju u škole, koji se protivi kršćanskim načelima. Sv. Misa tog dana slavit
će se za nedavno preminulu članicu FSR-a, s. Evicu Maršić. Popodnevni program počinje u16,30 sati franjevačkom
krunicom.

5) U očekivanju obećane akcije s više razine OFS-a, koja će biti usmjerena protiv uvedenoga obrazovnog odgoja u
škole u Hrvatskoj, neka članovi našeg bratstva žarko mole da se to zlo otkloni iz našeg naroda. Trebala bi u tom pogledu
oživjeti živu krunicu, a možda poduzeti i neki drugi molitveni susret.

6) Blagdan sv. Elizabete Ugarske, zaštitnice Franjevačkoga svjetovnog reda, proslavljen je u našem bratstvu 17.
studenog: večernjom Misom (asistent) i zajedničkim druženjem poslije Mise u vjeronaučnoj dvorani uz kolače, sokove i
ostalo. Zahvaljujemo vrijednim članicama OFS-a na svemu! Blagdanu sv. Elizabete prethodila je trodnevnica, 14.-16.
studenog, koju je predvodio asistent. Kroz ova četiri dana Misi je prethodilo moljenje franjevačke krunice.

7) Na sastanku, 25. studenog, svaki član bratstva dobit će osobu iz bratstva za koju će moliti tijekom došašća. A na
Bogojavljenje će biti skromno darivanje.

PREDSJEDNIŠTVO MEĐUNARODNOG VIJEĆA OFS-a
PROJEKT TRAJNE FORMACIJE
MJESEČNA TEMA - Listopad 2012. – godina 3. – broj 34.

NAŠE POSLANJE: POSLANJE CRKVE
U ovom tekstu koji je dio prezentacije Benedetta Lina s Generalnog kapitula 2011. u Sao Paulu (Brazil), prisjetimo
se specifične karizme svetog Franje u životu i poslanju Crkve. Poslanje Crkve i svjetovnih franjevaca nisu različita
poslanja. Bit će vrlo korisno ponovo proučiti što Pravilo i Konstitucije našega Franjevačkoga svjetovnog reda
govore o naravi i osnovnim smjernicama našeg poslanja.

Ponuditi potpunog Krista
Ali, kakvog Krista moramo donijeti svijetu? U svojoj homiliji od 9. travnja 2000., prigodom velikoga franjevačkog
jubileja, kardinal Roger Etchegaray, nam je to proročkom snagom naznačio: “Sada, u osvit novog tisućljeća, znači li što
franjevaštvo? Može li ono uspjeti? Nikada se za pravim bratstvom nije toli-iko čeznulo, a i istovremeno tako malo
živjelo. Nikada kao sada franjevačka karizma nije imala priliku biti aktualna i ponuditi potpunoga Krista ranjenome
svijetu koji zazire od solidarnoga bratstva koje obuhvaća sve ljude, bez isključivanja.” - To je potpuni Krist, cijeli Krist,
svaki vid Krista, što mi franjevci moramo, poput Franje, u sebi nositi i nuditi svijetu! Područje služenja na koje smo
pozvani, neograničeno je i zahtjevno.

Potpuno poslanje
Raspeti u sv. Damjanu povjerio je Franji nedvosmislenu zadaću: Franjo, idi i obnovi moju kuću. “Obnovi moju kuću”
odnosi se na najopsežniji i potpuni način na cijelu kuću, na “što god” bude potrebno popraviti u Crkvi-Tijelu Kristovu.
Nema ograničenja. To je zadaća na koju smo svi pozvani, poput Franje, s Franjom i s cijelom njegovom Obitelji, a po
Pravilu, Crkva nam je službeno povjerila ovo poslanje: “Nadahnuti sv. Franjom i s njime pozvani da obnavljaju Crkvu,
neka gorljivo nastoje živjeti u potpunom zajedništvu s papom, biskupima i svećenicima, u povjerljivu i otvorenu
dijalogu o načinima apostolskog djelovanja.” (Pravilo OFS-a 6) “OFS, kao javno međunarodno udruženje, povezan je
posebnim vezom s Rimskim Biskupom koji je odobrio Pravilo i potvrdio poslanje OFS-a u Crkvi i svijetu.” (GK OFS-a
99,2). - Naše Pravilo i Konstitucije nam ukazuju osnovne smjerove našega poslanja. Nude nam, što se značajno ne
razlikuje od onoga što se traži od svakog istinskog kršćanina, bez razlike, dragocjene naznake koje ističu ono što Crkva
misli o nama, o našoj ulozi i tome što ona očekuje od nas. (Posebice pogledati: Pravilo OFS-a 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 i Generalne konstitucije OFS-a 12, 17 – 27). - Ovo kratko izlaganje nam ne dozvoljava da prodremo u dubinu
ove teme, kao što to ona zaslužuje. Stoga vas snažno pozivam da uzmete u ruke Pravilo i Konstitucije te razmatrate ove
članke i detaljno ih proučite kako biste ih bolje razumjeli. - Konačno, naše poslanje uključuje i ono na što hijerarhija
Crkve, sveopća i mjesna, može ukazivati u bilo kojem trenutku, počevši s trenutnim potrebama Crkve, kao posljedica
poslanja koje nam je povjereno, u ime Crkve, kao međunarodnom javnom udruženju vjernika (ZKP 313), u otvorenom i
povjerljivom dijalogu apostolske učinkovitosti i kreativnosti.

Katolici,

otvoreni i sveopći

Franjo za sebe i svoju braću nije želio ništa više nego samo da budu “katolici”, otvoreni i sveopći. Želio je da budu
istinski izraz Boga koji je, iz ljubavi, došao iz srca Trojstva, utjelovio se i uronio u dubinu ljudske prirode; prestaje biti
“potpuno Ostalo” da bi postao samo “Ostalo”, Otac, Brat, bezuvjetna Ljubav …
---------------------------------------------------------------------------------Izdaje:
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Svetoduška zajednica FSR-a, 10000 Zagreb, Sveti Duh 31
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