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Hodočašće – izlet na Sljeme

 
Kao što je dogovoreno, 5. kolovoza (ponedjeljak),  na blagdan Gospe Snježne i na Dan pobjede i  
domovinske zahvalnosti, naše bratstvo OFS-a hodočasti Majci Božjoj Sljemenskoj Kraljici Hrvata; 
dakako, s ovim je spojen i  izlet  na Sljeme. Ove godine, naime, navršava se 10 godina otkada je  
upravo na Sljemenu (5. 8. 2003) umro b. Luka Lopina, ugledni član našeg bratstva OFS-a, pa ćemo  
sv. Misu prikazati za pokoj njegove duše. Poslije njegove smrti nismo kao bratstvo bili na Sljemenu, a 
prije toga išli smo tamo redovito. Polazak na Sljeme je autobusom s Mihaljevca u 9 sati do hotela  

„Snježna kraljica“. Službena Misa je u 12 sati za domovinu, pa ćemo se mi priključiti toj Misi. A prije toga izmolit  
ćemo krunicu i druge molitve. Poslije Mise je ručak (iz torbe, svatko nosi sa sobom). Poslije ručka vrijeme je za šetnju,  
igru … A u 17,40 sati povratak je autobusom od „Snježne kraljice“ u Zagreb. Pozivamo članove OFS-a da pođu na ovo  
hodočašće-izlet na Sljeme. Državni je praznik i neradni dan. Pozivamo i članove Frame da se pridruže OFS-u!

 
Hodočašće – susret u Remetama

 
Bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda grada Zagreba imaju zajednički susret, hodočašće Majci Božjoj Remetskoj, na  
Malu Gospu, 8. rujna. Susret započinje molitvom franjevačke krunice u 15,30 sati. Domaćin susreta je MB Sesvetska 
Sopnica, a mi smo domaćini 2015. Nakon krunice slavi se sv. Misa. Po svršetku Mise zajedničko je druženje uz kolače i  
sokove. Pozivamo članove našeg bratstva OFS-a da dođu na ovaj susret! Nedjelja je i ne radi se. Pozivamo i naše  
članove Frame da se pridruže OFS-u!

 
Duhovne vježbe našeg bratstva FSR-a

 
Duhovne vježbe našeg bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda održat će se od 13. do 15. rujna 2013., pod vodstvom 
duhovnog asistenta, kod sestara karmeli- ćanki BSI na Vrhovcu 29. I ove godine kao i prošle duhovne vježbe bit će  
posvećene biblijskim temama. Kod sestara na Vrhovec treba doći 13. rujna (petak) u 16 sati, a najkasnije u 16,30 sati.  
Nakon smještaja duhovne vježbe započinju prvim   predavanjem u 17 sati. Dakako te večeri slavit će se i sv. Misa. 
Inače,  raspored  duhovnih vježbi  napravit  će  sudionici  s  voditeljem na samom početku.  Cijena  pansiona po osobi 
(prehrana i spavanje za dva puna dana) je 200 kn. Zahvaljujemo sestrama karmelićankama za ovu povoljnu cijenu! –  
Pozivamo  članove  našeg  bratstva,  a  također  i  novake  i  simpatizere,  da  sudjeluju  u  ovim  duhovnim  vježbama! 
Sudjelovanje  treba  prijaviti  s.  Marini,  ministrici  (mob.  0981665944)  ili  s.  Ljiljani,  zamjenici  ministrice  (mob. 
0993737644).

 
Održana sjednica Vijeća mjesnog bratstva OFS-a

 
Pod predsjedanjem s. Ljiljane Marić, zamjenice ministrice, održana je 28. lipnja sjednica Vijeća našeg bratstva OFS-a.  
S.  Marina,  ministrica,  naime,  nije  mogla biti  prisutna zbog zdravstvenih problema.  Bilo je  riječi  o  (ne)održavanju 
molitveno-liturgijskog susreta,  14.  srpnja,  kada  fra  Josip  Petonjić  slavi  Mladu misu;  zatim  o  hodočašću-izletu  na 
Sljeme, 5. kolovoza. Vijeće je bez uspjeha tražilo animatora za Framu. Odlučeno je da pouka za novake bude 11. srpnja. 
Sudjelovanje našeg bratstva kod sestara klarisa u Mikulićima na blagdan sv. Klare Asiške, 11. kolovoza, ostavljeno je za 
mjesečnu skupštinu, 28. srpnja.



 
Održan mjesečni susret našeg bratstva OFS-a

 
Mjesečni  susret  bratstva OFS-a održan  je  30.  lipnja.  Susret  je  započela s.  Ljiljana Marić,  zamjenice ministrice,  a  
završila s. Marina Alilović, ministrica. Razlog: gužva u gradu zbog prometa. - Na početku susreta duhovni asistent je  
imao nagovor iz KKC prema predviđenom planu. - Na susretu su bila prisutna 24 člana. - Zaključeno je da ne bude  
molitveno-liturgijskog susreta,  14.  srpnja,  jer  će  više  članova  OFS-a  poći  na  Mladu  misu  fra  Josipa  Petonjića.  -  
Odlučeno je da se ide na Sljeme, 5. kolovoza. – B. Ivan Miletić prihvatio je da bude animator Frame odnosno poveznica  
između našeg OFS-a i Frame. B. Ivanu zahvaljujemo i želimo mu mnogo uspjeha u službi! Jer ima samo privremene 
zavjete, on ne može biti član Vijeća našeg bratstva OFS-a, ali poželjno je i potrebno da prisustvuje sjednicama ovog 
Vijeća. – Očekuje se veći broj sudionika na duhovnim vježbama našeg bratstva OFS-a. – Uskoro dolazi u Hrvatsku 
jedan  sestra  karmelićanka  iz  Nigerije  kojoj  bi  trebalo  uručiti  novac  za  školovanje  dvoje  tamošnje  djece.  Još  nije  
skupljeno dovoljno novca, pa se apelira na članove   OFS-a da dadnu prema svojim mogućnostima za ovu plemenitu 
svrhu. – Oni koji žele sudjelovati na „Trećem tečaju o socijalnom nauku i društveno političkom djelovanju svjetovnih  
franjevaca“, koji će se održati 21. rujna 2013. kod nas na Svetom Duhu, trebaju se prijaviti s. Marini, ministrici, koja će  
njihovu prijavu proslijediti mjerodavnima. – Na susretu je istaknut jedan radostan događaj: na blagdan sv. Elizabete 
Ugarske, zaštitnice OFS-a, 17. studenog 2013., Frama slavi 20 godina svog postojanja na Svetom Duhu. Dakako, ovoj  
proslavi pridružit će se na svoj način i naše bratstvo OFS-a. 

 
Aktivnosti naše Franjevačke mladeži

 
Na redovitom nedjeljnom susretu  Frame,  23.  lipnja,  predstavljen  je  časopis  „Ulične  svjetiljke“,  koji  je  posvećen  
beskućnicima. Na predstavljanju je bilo dvadesetak osoba, uglavnom članova Frame, iako je poziv bio upućen svim  
vjernicima u crkvi sv. Antuna. Časopis su predstavili: gosp. Mile Mrvalj, prodavač „Uličnih svjetiljki“, i Maja Sruk,  
volonterka. Susret je započeo jednom molitvom sv. Franje. Potom je Maja uvela sve prisutne u temu pročitavši Milinu 
pjesmu  „Oprosti  Bože“.  Nakon  toga  Maja  je  oduševljeno  govorila  o  svom  iskustvu  volontiranja  i  druženja  s  
prodavačima spomenutog časopisa. Nakon nje gosp. Mile je ispričao svoju životnu priču i dirnuo sve prisutne. Govorio  
je i o svojim iskustvima kod prodaje časopisa. Framaši su na koncu zapjevali jednu pjesmu i poklonili   gostima knjižicu 
„Molitve sv. Franje“, izdane povodom 20 godina Frame na Svetom Duhu. – Članovi Frame su 7. srpnja pohodili Dom 
za  stare  i  nemoćne  sv.  Maksimilijana  Kolbea  na  Svetom  Duhu.  Poslije  sudjelovanja  u  sv.  Misi  družili  su  se  s  
korisnicima Doma. Čula se i pjesma   za rođendan jedne korisnice Doma. Članovi Frame su na koncu obišli Dom te 
pohodili nepokretne korisnike. – Članovi Frame uključili su se 13. i 14. srpnja u Novigradu Podravskom u proslavu 
Mlade mise fra Josipa Petonjića, duhovnog asistenta Frame. Pripremali su sportsku dvoranu za objed uzvanika, a kod 
objeda  su  posluživali.  Prenoćili  su  u  staračkom  domu.  Na  Mladoj  misi  molili  su  molitvu  vjernika.  Darovali  su  
mladomisniku poklon u ime Frame i OFS-a te nekoliko mladih iz župe sv. Antuna. (Iz priloga Zvonimira Pervana). Pisca ovih 
redaka začuđuje nezainteresiranost  vjernika za beskućnike,  barem u pogledu predstavljanja časopisa za beskućnike 
„Ulične svjetiljke“.

 
Još neke obavijesti

 
1) Mlada misa fra Josipa Petonjića proslavljena je 14. srpnja, a na njoj su bili i  članove Frame te neki članovo OFS-a 
našeg bratstva. Čestitamo fra Josipu! No, fra Josip slavi svoju prvu Misu u crkvi sv. Antuna u Zagrebu (sekundicije) u  
nedjelju, 21. srpnja, u 10,30 sati. 

 
2) Susret našeg bratstva OFS-a je posljednje nedjelje u mjesecu, 28. srpnja, s početkom u 16,30 sati. Pozivamo sve koji 
mogu doći da dođu. – Mjesečni susret OFS-a bit će također i u mjesecu kolovozu. Duhovni asistent će biti na godišnjem  
odmoru u kolovozu, ali susret će se održati.

3) Sakramentalni pohod duhovnog asistenta bolesnim članovima OFS-a bit će  2. kolovoza te 6. rujna ove godine.

 
4) Na Porcijunkulu, 2. kolovoza, može se dobiti potpuni oprost (od 1. kolovoza u podne do 2. kolovoza u ponoć) za sebe 
ili za pokojne uz uobičajene uvjete. Za potpuni oprost traži se također i nenavezanost na grijeh.

 



5) Blagdan sv. Klare Asiške, 11. kolovoza, (nedjelja) svečano se slavi kod sestara klarisa u Mikulićima. Sv. Mise su u 9 i 
u 19 sati. Ovom blagdanu prethodi trodnevnica: 8., 9. i 10. kolovoza u 18,30 sati. Sestrama klarisama iskreno čestitamo 
blagdan sv. Klare,  a članove OFS-a i Frame potičemo da sudjeluju u sv. Misi! Možda je za njih najpogodnija Misa u 19 
sati.

 
6) Blagdan sv. Maksimilijana Kobea slavi se, 14. kolovoza (srijeda), na poseban način u župi ovog Sveca na Bijeniku.  
Sv. Mise su u 10 i u 19 sati. Blagdanu prethodi trodnevnica: 11. (nedjelja u 10 i 19 h) te 12. i 13. kolovoza u 19 sati.

 
7)  Fra Ljudevitu Maračiću, provincijalu, želimo i čestitamo sretan i radostan imendan, kojega slavi na blagdan sv.  
Ljudevita, kralja i zaštitnika OFS-a, 25. kolovoza! Tog dana uputit ćemo Bogu i sv. Ljudevitu molitve za fra Ljudevita.

 
8) U kolovozu i rujnu neće biti molitveno-liturgijskih susreta bratstva OFS-a. U kolovozu je, naime, blagdan sv. Klare 
na 2. nedjelju (11. kolovoza), a u rujnu na 2. nedjelju (8. rujna) je susret, hodočašće bratstava grada Zagreba u Remete.

 
9) Sjednica Nacionalnog vijeća OFS-a održat će se na Kaptolu 31. kolovoza u 9 sati. - Sjednica Područnog vijeća OFS-
a održat će se na Kaptolu 7. rujna u 9 sati. 

 
10)  Blagdan Rana sv. Franje slavi se 17. rujna, kada je i godišnje klanjanje pred Presvetim sakramentom župe sv.  
Antuna u Zagrebu. Članovi našeg bratstva   OFS-a naizmjenično će, prema dogovoru, dolaziti u crkvu sv. Antuna na 
ovo klanjanje. Treba napraviti raspored klanjanja za OFS.

 
11) Preporučujemo u molitve naše bolesne članove OFS-a, a posebno: s. Maricu Martinović, s. Mariju Pelin i s. Božicu 
Račić!

 
12)  Čestitamo s. Veroniki Ivančić, klarisi u Požegi, 50. obljetnicu redovničkih zavjeta! Ona je proslavila ovaj zlatni 
jubilej 9. lipnja 2013. Prije je s. Veronika živjela u Mikulićima u Zagrebu.

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

Izdaje:                   Svetoduška zajednica FSR-a, 10 000 Zagreb, Sveti Duh 31 

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


