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Korizma:  molitva – post - Božje riječ – djela ljubavi

 
Na Pepelnicu ili Čistu srijedu, 13. veljače, počela je korizma, vrijeme priprave za Uskrs. Crkva nas  
poziva da u ovom vremenu radimo na vlastitom obraćenju. Osim odricanja od materijalnih stvari, što 
je svojstveno ovom vremenu, mnogo je važnije i potrebnije žarko moliti, slušati i razmatrati Božju 

riječ i činiti bilo duhovna bilo materijalna djela ljubavi potrebnim ljudima. A najvažniji je „post“ od vlastitih mana. -  
Franjevački svjetovni red predvodit će u crkvi sv. Antuna pobožnost križnog puta na Veliki petak, 29. ožujka, u 15 sati. - 
Karitativna grupa našeg bratstva,  koja se nije  pravo ni  odmorila  od božićnog pohoda bolesnim članovima OFS-a,  
ponovo će sada zaredati obilazak bolesnika. Bogu hvala! Članovi ove grupe najprije će se sastati i dogovoriti o obilasku 
bolesnika OFS-a, a možda i drugih bolesnika.

 
Izborna skupština našeg bratstva OFS-a

 
Izborna skupština našeg bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda održat će se u nedjelju, 17. ožujka 2013., s početkom u 
16,30 sati. Ovog puta članovi OFS-a trebaju biti apsolutno točni. Skupština se ne može održati ni pretposljednje ni  
posljednje nedjelje u mjesecu, jer su blagdani Cvjetnice i Uskrsa. Izbornoj skupštini predsjedat će s. Branka Černugelj, 
područna ministrica, uz fra Branka Lipšu, franjevca kapucina i područnog asistenta, te s. Hildu Švarcmajer, područ- nu 
tajnicu. A na ovoj skupštini birat će se: ministar bratstva, zamjenik ministra, tajnik, učitelj novaka i blagajnik, a po 
potrebi se mogu pridružiti i druge službe. Aktivno i pasivno pravo glasa, to jest da mogu birati i biti birani, imaju svi  
trajno zavjetovani članovi OFS-a. Članovi s privremenim zavjetima imaju samo aktivno pravo glasa. Pozivamo sestre i  
braću da dođu na ove izbore te biraju po svojoj savjesti najsposobnije sestre i braću za gornje službe. Molimo Boga da  
nam podari dobru upravu bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda!

 
Papa Benedikt XVI. najavio je 11. veljače 2013. povlačenje sa svoje službe.

Nacionalno vijeće OFS-a za bolje upoznavanje Frame

 
Pod predsjedanjem b. Stjepana Kelčića, nacionalnog ministra, održana je kod braće franjevaca na Kaptolu sjednica  
Nacionalnog vijeća OFS-a, 9. veljače 2013. Uz ostalo na ovoj sjednici  na poseban način se isticala potreba boljeg 
 upoznavanja Franjevačke mladeži i njihovih dokumenta sa strane OFS-a. To se posebno tiče mjesnog vijeća OFS-a, ali  
i drugih vijeća. Na sjednici je istaknuta dobra suradnja između OFS-a i Frame na Svetom Duhu, ali i u još nekim  
bratstvima. – Sirija, koja je zahvaćena građanskim ratom, u vrlo je teškom humanitarnom položaju, posebno kršćani. Na 
sjednici je predloženo da se u mjesnim bratstvima OFS-a skuplja novac za humanitarnu pomoć Siriji, pa bi se taj novac 
na Kongresu OFS-a i Frame predao nadležnima. Trebamo se sjetiti kolike i kolike zemlje su pomagale nama za vrijeme 
Domovinskog rata, kad je u Hrvatskoj  bilo bezbroj prognanika i izbjeglica! – Na spomenuti Kongres OFS-a i Frame, 
koji će se održati na Trsatu, 25. svibnja 2013., iz svakoga mjesnog bratstva trebali bi doći: ministar, dva vijećnika i 
duhovni asistent. 

 
Održana sjednica vijeća mjesnog bratstva OFS-a

 
Pod predsjedanjem s. Štefice Kralj, ministrice, održana je 10. veljače 2013. sjednica vijeća našeg bratstva OFS-a. Bilo  
je riječi o pripremi za skore izbore u bratstvu, o godišnjoj obnovi zavjeta našeg bratstva koja će biti pod Misom na  



molitveno liturgijskom susretu, 14. travnja 2013. Tom prigodom bilo bi i privremeno zavjetovanje nekih naših novaka 
OFS-a. Spomenuto je da bi Frama trebala organizirati Franjevačko popodne 10. ožujka, čemu bi prethodila sjed- dnica 
vijeća OFS-a i Frame. Podnesen je izvještaj o učinjenom u vezi s neaktiv- nim članovima našeg bratstva OFS-a. Naše  
bratstvo domaćin je Nacionalnog seminara za formaciju, koji će se održati na Svetom Duhu, 2. ožujka 2013.

 
Naša Franjevačka mladež

 
- 20. siječnja održan je drugi susret formacije. Na susretu su zajedno s članovima formacije sudjelovali i obećanici i  
simpatizeri. – 25. siječnja dvojica naših framaša bili su u obilasku povodom „Noći muzeja“. – 10. veljače, na redovitom 
nedjeljnom susretu, gledali smo film „Put“ redatelja Emilia Esteveza, koji svima preporučujemo. – Frama organizira  
Franjevačko popodne 10. ožujka 2013. u crkvi Svetog Duha. (Zvonimir Pervan)

 
Umrla s. Katarina Brletić

 
10. veljače 2013. umrla je u svojoj kući nakon jednog pada s. Katarina Brletić, članica našeg bratstva OFS-a. Još u  
subotu, 9. veljače, molila je krunicu u župnoj crkvi. Sprovod je bio 13. veljače u 10,15 sati na Krematoriju, a pogrebna  
Misa istog dana u 18,30 sati u crkvi sv. Nikole, biskupa. Sprovod je vodio njen župnik, vlč. Antun Sente, a asistirao je  
asistent našeg bratstva OFS-a, koji se vrlo kratko oprostio od pokojnice u ime Franjevačkoga svjetovnog reda; naime, 
župnik je održao nadgrobno slovo. Na sprovodu je bilo i više članova bratstva OFS-a. Zahvaljujemo fra Josipu Priselcu 
na prijevozu! – S. Katarina rođena je 3. ožujka 1933 u obitelji Ljubanović u Ogulinu. Udala se za supruga Josipa; umro  
prije nekoliko godina.  Oni su imali dvije kćeri: Milicu i Jasnu, koje su kršćanski dobro odgojili. S. Katarina je bila 
radnica te privređivala svagdašnji kruh svojoj obitelji. – U Franjevački svjetovni red na Svetom Duhu ušla je 1980.  
godine i položila zavjete 4. listopada 1981. Voljela je sv. Franju Asiškoga i njegovu duhovnost. Dok je bila zdrava, rado  
je pohađala bolesnike i kao članica OFS-a i kao članica Marijine legije. Bila je vrlo pobožna Majci Božjoj i mnogo 
molila  krunicu.  – Zahvalni  smo dobrom Bogu za s.  Katarinu! – A njenim kćerkama i  unucima i  ovom prigodom 
izražavamo iskrenu sućut!             

 
Održana sjednica Područnog vijeća OFS-a

 
Pod predsjedanjem s. Branke Černugelj, područne ministrice, održana je kod  fanjevaca na Kaptolu sjednica Područnog 
vijeća bl. Alojzija Stepinca, 16. veljače 2013. Raspravljalo se u mnogim stvarima, pa i onima manje ugodnima. No prije 
sjednice članovi vijeća pohodili su grob bl. Alojzija Stepinca i molili se ovom blaženiku za Područno bratstvo, čiji je on 
zaštitnik.  -  Tematski  susret    OFS-a, koji  se prošle godine trebao održati  na Košljunu,  održat  će se ove godine u 
Samoboru, 5.-7. travnja. - Imenovani su članovi četiriju područnih povjerenstava (formacija, Frama, pravna i statutarna  
pitanja, komunikacije i mediji). – Područni kapitul (skupština) OFS-a bl. Alojzija Stepinca održat će se 16. ožujka 2013.  
kod franjevaca BZ BDM u Dubravi. Iz našeg bratstva na ovaj kapitul trebaju doći: S. Štefica Kralj, ministrica, s. Nada 
Žagrović i s. Marica Čabraja, delegatkinje, te fra Augustin Kordić, područni asistent. 

 
Još neke obavijesti

 
1) Mjesečni sastanak našeg bratstva održan je 27. siječnja 2013. Na sastanku je bilo više od 30 članova, među kojima i 
dvije  studentice  iz  Mostarskog bratstva  OFS-a:  s:  Antonija  Bilić  i  s.  Jelena  Jurić.  Dobrodošle!  S.  Ivka  Jerković,  
blagajnica bratstva, dala je ekonomski izvještaj o poslovanje bratstva u 2012. godini. Zahvaljujemo s. Ivki! Na sastanku 
se  ispitivalo  „bilo“  potencijalnih  kandidata  za  mjesno  vijeće  OFS-a  kod  skorih  izbora.  Raspravljalo  se  i  o  danu 
održavanja mjesečnih susreta: nedjeljom kao i do sada ili radnim danom? Nije bilo konačnog dogovora, iako je pala 
ideja da se u zimsko vrijeme sastanci  održavaju nedjeljom, a u ljetno vrijeme radnim danom.  

 2) Molitveno-liturgijski susret održan je druge nedjelje u mjesecu, 10. veljače, u samostanskoj kapeli sv. Franje. Bilo je  
prisutno više od 20 osoba. Na koncu Mise dijelio se sakrament bolesničkog pomazanja.

 
3) Na mjesečnom susretu našeg bratstva, 24. veljače, koji će početi u 16,30 sati, skupljat će se od članova bratstva, kao i 



prethodnih godina, godišnji novčani  prilozi (po osobi 30 kn) za potrebe područnoga, nacionalnoga i međunarodnog 
vijeća OFS-a. Potičemo naše članove da ispune svoju obvezu! I zahvaljujemo!

 
4)  Zaboravljeno napisati u prošlom broju listića: Uredu za pastoral obitelji Za- grebačke nadbiskupije dostavljeni su 
potpisi 40 članova naših bratstava OFS-a i Frame od 6. siječnja 2013. i prije, kojim oni prosvjeduju protiv naprasno  
uvede- nog 4. modula zdravstvenog odgoja u škole, a on se protivi uvjerenju kršćans- kih roditelja. Dana je podrška 
roditeljima da sami izaberu odgoj za svoju djecu.

 
5)  Preporučujemo  u  molitve  naše  bolesne  članove  OFS-a,  posebno  s.  Melitu  Bašić  koja  se  nalazi  u  bolnici  na 
pretragama (Vinogradska)!

 
6) Duhovi asistent sakramentalno će pohoditi bolesne članove OFS-a na prvi petak, 1. ožujka. Mogu se javiti   i bolesni 
članovi koji nisu obavljali prve petke.

 
7)  Franjevačko  popodne održat  će  se 10.  ožujka  u crkvi  Svetog Duha,  s  počet-  kom u 16,30  sati,  kada  se moli  
franjevačka krunica. Potom se slavi sv. Misa, a poslije Mise rad po grupama i izvještaji. Ovaj susret organizira Frama.

 
8) Iskreno čestitamo našim ovogodišnjim svečarima: 25. obljetnicu zavjeta  s. Lidiji Blagus (27. X.), te 10. obljetnicu 
zavjeta: s. Dragici Petković, s. Bepini Gugić, s. Ivki Jerković i s. Marici Martinović (10. II.)! Na mnogaja ljeta!

 
9)  Duhovni rock mjuzikl „Život za život“,  nadahnut životom sv. Maksimilijana Kolbea, održat će se u Dvorani sv. 
Franje: 26. i 28. veljače, 5., 7., 12. i 14. ožujka, te u kazalištu Komedija 17. i 18. ožujka 2013. Početak svih predstava je 
u 20 sati. Cijena ulaznice: 20 kn. Isplati se doći vidjeti i uživati u glazbi i drami.

 
10)  Prijedlog za osnivanje Molitvene grupe u našem bratstvu nije naišao na veći odziv. No nadamo se da će se ova 
grupa vremenom povećavati. Ta, molitva je potrebna i našem bratstvu, Crkvi, Domovini i svijetu.

 
11) Prvi utorak u nizu 13 utoraka pred blagdan sv. Antuna je 19. ožujka 2013. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Odgovara:             Fra Augustin Kordić, 10000 Zagreb, Sveti Duh 31     


