Zagreb, br. 4(211), travanj 2013., god. XX.
♦────────────────────────────────────♦
Polaganje, produženje i obnova zavjeta OFS-a
14. travnja 2013., pod sv. Misom u 17 sati, koju je predslavio fra Ljudevit Maračić, provincijal, u
koncele- braciji duhovnog asistenta OFS-a, troje članova početne formacije (novicijata) položilo je
svoje prve zavjete odnosno dalo obećanja na godinu dana, da će nasljedovati Isusa Krista po primjeru
sv. Franje Asiško- ga: b. IVAN (Antun) MILETIĆ, s. DUBRAVKA (Rita) MANDAKOVIĆ i
s. DUNJA (Marija)
MANDAKOVIĆ, u ruke s. Marine Alilović, ministrice bratstva, a u nazočnosti sestara i braće OFS-a kao i članova
Frame (njih oko 40). Nakon toga su dvije nove članice našeg bratstva: s. ANTONIJA (Klara) BILIĆ i s. JELENA
(Brigita) JURIĆ, koje su prve privremene zavjete položile u mostarskom bratstvu, produžile svoje zavjete odnosno dale
obećanja na godinu dana, isto tako u ruke ministrice bratstva. Nakon toga svi članovi svetoduškog bratstva OFS-a
obnovili su svoje zavjete ili obećanja, kao što to čine svake godine polovicom mjeseca travnja. Poslije Mise bilo je
zajedničko druženje u vjeronaučnoj dvorani uz kolače, čaj, kavu i sokove. Onima koji su prvi put položili privremene
zavjete i produžili zavjete odnosno dali obećanja iskreno čestitamo i želimo da ustraju na započetom putu, te da se sada
potpuno uključe u život našeg bratstva! Zahvaljujemo fra Ljudevitu, provincijalu, na lijepim riječima koje je uputio
zavjetovanicima i svima prisutnima, te što je u ime Crkve potvrdio ove zavjete, obećanja! Zahvaljujemo s. Snježani
Vrbanić, dosadašnjoj učiteljici formacije, koja je poučavala i pripremala ovo troje novaka za zavjetovanja!
Zahvaljujemo napokon svima onima koji su vrlo lijepo sve pripremili za zajedničko druženje u dvorani! - Želimo da
oni koji produžuju novicijat ustraju i da na jesen ove godine i oni polože zavjete!

Tematski susret formacije Zagrebačkog područja OFS-a
Tematski susret za formaciju ministara, učitelja formacije i odgovornih u mjesnim bratstvima Zagrebačkog područja
OFS-a održan je na temu „Način života i apostolska djelatnost“, 6. i 7. travnja 2013., u Taboru u Samoboru. U radu
ovog susreta sudjelovali su iz našeg bratstva: s. Marina Alilović, ministrica, s. Štefica Kralj, učiteljica formacije, i
duhovni asistent. Ovaj susret trebao se održati prošle godine na Košljunu, ali je otkazan zbog nedovoljnog broja
prijavljenih. Tijekom susreta održana su četiri predavanja: „Pobožnost i apostolat u Franjevačkom svjetovnom redu“
(fra Augustin Kordić), „Današnji duhovni pokreti i Franjevački svjetovni red“ (fra Milan Krišto), „Neaktivni članovi:
stvarnost i zadatak“ (s. Danijela Rebac) i „Sveta Klara“ (b. Stjepan Lice). Predavanja su dobra, pa Područno bratstvo
traži, da se u mjesnim bratstvima pronađe vrijeme za obradu ovih tema, čak i za rad po skupinama.

Održana sjednica mjesnog bratstva OFS-a
Pod predsjedanjem s. Marine Alilović, ministrice, održana je sjednica Vijeća mjesnog bratstva OFS-a, 8. travnja 2013.
Na sjednici je bilo riječi o netom održanom Tematskom susretu u Samoboru, o zavjetovanju naših novaka, produženju
zavjeta i godišnjoj obnovi zavjeta odnosno obećanja. Bilo je riječi o pripravi potrebnoga za zajedničko druženje nakon
zavjeta. Na II. nacionalni kongres OFS-a i Frame, koji će se održati na Trsatu 25. svibnja ove godine, idu uz ministricu
bratstva i duhovnog asistenta još s. Štefica Kralj i s. Dragica Petković, vijećnice bratstva. No, na ovaj Kongres mogu
doći svi oni koji to žele. Bilo je riječi o pohodu mjesnog bratstva BZ BDM iz Dubrave našem bratstvu, 28. travnja.
Dogovoreno je da se sjednice mjesnog vijeća održavaju svakoga drugog petka u mjesecu. Naša ministrica, s. Marina,
uvodi jednu lijepu novost, kojom želi međusobno više povezati članove bratstva: čestitati članovima imendan. To je
vrlo pohvalno, ali i za to se traži vremena.

Održana zajednička sjednica vijećâ našeg OFS-a i Frame

Pod predsjedanjem s. Marine, ministrice bratstva OFS-a, održana je 19. travnja 2013. zajednička sjednica svetoduških
bratstava Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Na sjednici se uz ostalo raspravljalo o održavanju
Franjevačkog popodneva. Prema prvom planu ovo Popodne treba se održati na La Verni u Žumberku, 11. svibnja
(subota). Termin je za nas osiguran. U tom slučaju sv. Misa će se slaviti u 9 sati u crkvi Svetog Duha u Zagrebu. Poslije
Mise je polazak za La Vernu, gdje će duhovni asistent OFS-a po dolasku održati katehezu o štovanju Bl. Djevice Marije
kod sv. Franje Asiškoga. Potom će uslijediti rad po grupama i izvještaji. Nakon toga bit će ručak iz torbe. Dakle, treba
ponijeti hranu sa sobom, ali i vodu, jer tamo nema vode. Poslije ručka bit će zajedničko druženje do polaska u Zagreb. Ukoliko se ne bi išlo na La Vernu, onda bi se Franjevačko popodne održalo u nedjelju, 12. svibnja, u crkvi Svetog
Duha, s početkom u 16,30 sati (franjevačka krunica, Misa, rad po grupama). No, o svemu tome odlučit će se na
mjesečnom sastanku OFS-a, 28. travnja, ali i na sastanku Frame. Za odlazak na La Vernu potreban je, naime, i prijevoz.
Ako se javi dostatan broj polaznika, hoće li biti dovoljno prijevoznih sredstava!? Nadamo se da hoće. – Na sjednici je
bilo riječi i o prijevozu na Trsat za II. nacionalni kongres OFS-a i Frame. Franjevačka mladež to ima dobro
organizirano. Izgleda da će se MB Siget OFS-a angažirati za prijevoz autobusom(ima). U protivnom ima dobra
autobusna linija za Rijeku i natrag. Polazak s autobusnoj kolodvora je u 6 sati ujutro, a dolazak u Rijeku u 8,20 sati; i
povratak je povoljan; povratna karta stoji 150 kn. - Inače Kongres započinje radom u 9,30 sati, a završava molitvom
Večernje i blagoslovom u 17 sati. O bogatom programu Kongresa bit će riječi u idućem broju ovog listića.

Svetoduška Franjevačka mladež vrlo živa i aktivna
20. ožujka članovi Frame predvodili su križni put u crkvi sv. Antuna. Tog dana nakon Mise proslavili su imendan svoga
duhovnog asistenta, fra Josipa Petonjića, i imendan još dvojice članova Frame. – 23. ožujka članovo OFS-a i Frame
posjetili su i razveselili korisnike Doma u Šestinskom dolu; počastili su ih kolačima koje su pripremile sestre iz OFS-a.
– 23. ožujka dva člana svetoduške Frame sudjelovala su na Susretu Frame grada Zagreba u župi sv. Mihaela u Dubravi.
Susret je bio molitvenog karaktera. – 24. ožujka desetero članova Frame s duhovnim asistentom i još šestero mladih iz
župa sv. Antuna i sv. M. Kolbea hodočastilo je na Mariju Bistricu. Tamo su već tradicionalno sudjelovali u pobožnosti
križnog puta, koji je predvodio dr. Valentin Pozaić, pomoćni biskup zagrebački. Nakon molitava za potpuni oprost
framaši su se uputili na zajedničko druženje u Oroslavlje. – 30. ožujka Frama je okončala korizmenu akciju za
siromašne obitelji župe sv. Antuna. Članovi Frame zahvaljuju u prvom redu Bogu za ovu akciju, a potom i svima onima
koji su sudjelovali u prikupljanju financijskih sredstava, donošenju namirnica, nabavci, slaganju i dostavljanju paketa. –
1. travnja, na Uskrsni ponedjeljak, kad je proštenje u crvi Svetog Duha, članovi Frame i mladi iz župe sv. Antuna
okupili su se tradicionalno na rekreaciju. – Započetu akciju izrade božićnih čestitki, na poticaj fra Josipa Petonjića,
nastavili su članovi Frame izradom uskrsnih čestitki. Nastavit će se s izradom ovih čestitki. (Iz priloga Zvonimira Pervana)

Susret bratstava Svetog Duha i BZ BDM iz Dubrave
Tradicionalni susret našeg bratstva s bratstvom OFS-a iz Dubrave BZ BDM bit će u nedjelju, 28. travnja kod nas na
Svetom Duhu, s početkom u 16,30 sati. Susret počinje molitvom Večernje. Potom će uslijediti pozdravi, predstavljanje i
upoznavanje bratstava, pa duhovni nagovori, zajedničko druženje i na koncu Misa. Pozivamo članove našeg bratstva da
dođu na ovaj susret! Našim dragim sestrama i braći iz Dubrave želimo dobrodošlicu!

Još neke obavijesti
1) Mjesec svibanj - najljepši mjesec, posvećen je Bl. Djevici Mariji - najljepšoj ženi. Kao i inače prije večernje Mise
moli se krunica i litanije M. Božje. Preporučamo članovima OFS-a da produbljuju svoju pobožnost prema Mariji!

2) Pobožnost 13 utoraka pred blagdan sv. Antuna u crkvi sv. Antuna nastavlja se: 30. travnja sv. Misu u 19 sati slavi i
propovijeda dr. Denis Barić; 7. svibnja – dr. fra Dario Tepert; 14. svibnja – vlč. Odilon Gbenoukpo Singbo; 21. svibnja
– fra Ivan Bradarić; 28. svibnja – P. Milan Loić; 4. lipnja – fra Josip Blažević; 11. lipnja – mons. dr. Ivan Šaško,
pomoćni biskup zagrebački.

3) Sakramentalni pohod duhovnog asistenta bolesnim članovima OFS-a bit će na prvi petak, 3. svibnja.

4) Pouka za naše novake OFS-a je 9. svibnja (2. četvrtak) u 18 sati. Dogovoreno je, naime, da se ova pouka održava u

18 sati a ne u 20 sati.

5) S. Dragica Petković, blagajnica bratstva, prima financijska sredstva za stradale i siromašne kršćane u Siriji. Sjetimo
se naših nevolja za vrijeme rata!

6) Papa Franjo imenovao je 6. travnja 2013. fra Josea Rodrigueza Carballa, generalnog ministra franjevaca
observanata, tajnikom Kongregacije za ustanove posvećenog života. Iskreno čestitamo braći franjevcima!

7) Utanačen je termin održavanja duhovnih vježbi za naše bratstvo OFS-a:
karmelićanki BSI na Vrhovcu 29.
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8) Preporučujemo u molitve našu s. Janju Kezić, koja je teško bolesna!

9) Naše bratstvo OFS-a predvodilo je pobožnost križnog puta u crkvi sv. Antuna na Veliki petak, 29. ožujka, u 15 sati.

10) Svake srijede poslije večernje Mise je molitveni susret članova našeg bratstva u sobi OFS-a: razmatranje Božje
riječi od iduće nedjelje i spontane molitve; sve je ovo protkano pjesmom. Pozivamo sestre i braću na ovu molitvu, jer
jedino će molitva dati našem bratstvu snagu da živi evanđelje Isusa Krista!

11) Ovaj broj listića ima prilog MVOFS-a za mjesec siječanj 2013.
------------------------------------------------------Izdaje:

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

Odgovara:

Fra Augustin Kordić, 10000 Zagreb, Sveti Duh 31

