Zagreb, br. 2(221), veljača 2014., god. XXI.
♦────────────────────────────────────♦
Korizma – Korizma – Korizma
Na Čisti srijedu, Pepelnicu, 5. ožujka, počinje povlašteno korizmeno vrijeme, kada treba više moliti, činiti pokoru i
vršiti djela ljubavi prema drugima. Kako je Franjo Asiški slavio više korizmi (5), to se ova crkvena korizma u njegovom
životu naziva velikom korizmom. Kroz korizmu se obavlja pobožnost Križnog puta; 14. ožujka u 18,15 sati članovi
OFS-a predvodit će ovu pobožnost u crkvi sv. Antuna. Oni članovi koji ne mogu dolaziti u crkvu, mogu ovu lijepu
pobožnost obavljati u svojim kućama. - Korizma je vrijeme karitativnog djelovanja našeg bratstva, posebno karitativne
grupe. – Događaj nakon Franjine smrti povezan s korizmom: Za jednu djevojku u Anconi, koja je bila na smrt bolesna,
pripremali su što je bilo potrebno za pogreb. No Bog je htio drugačije. Franjo joj se ukazao i rekao: „Pouzdaj se, kćeri,
jer si meni za volju posve oslobođena od bolesti…“ Kad su je drugi vidjeli kako se digla iz kreveta, držali su da je u
njeno mrtvo tijelo ušao đavao. A ona je rekla svojoj majci: „Nemoj, majko, molim te, misliti da je tu đavao, jer me u tri
sata blaženi Franjo ozdravio od svake bolesti“. Kad su je nudili da pojede kokošjeg mesa, to je odbila, jer bila je
korizma. Rekla je da joj i Franjo brani jesti meso u korizmi (3Čel 52).

Održana sjednica Vijeća mjesnog bratstva OFS-a
Pod predsjedanjem s. Marine Alilović, ministre, održana je sjednica Vijeća našeg bratstva OFS-a, 21. siječnja 2014., na
kojoj se raspravljalo o više stvari: o pomoći Lani, kćerki naše pokojne s. Pauline Jurišić da nastavi školovanje; o posjetu
bolesnicima u korizmi; o prijedlogu s. Željke Tomljanović, da na mjesečnom sastanku ponetko od članova dadne svoje
svjedočanstvo o vjeri; prepušta se s. Štefici Kralj da raspodijeli moljenje žive krunice u bratstvu; da se na mjesečnom
susretu u veljači, kao i dosadašnjih godina, prikupljaju doprinosi za funkcioniranje područnoga, nacionalnoga i
međunarodnog vijeća. Tim doprinosom pomaže se i siromašne članove OFS-a u Africi te još nekim zemljama, koji
nemaju ni sredstava za život, a da se i ne govori o vršenju službe asistenata OFS-a viših razina.

Održana zajednička sjednica Vijeća bratstava OFS-a i Frame
Pod vodstvo s. Marine Alilović, ministre bratstva OFS-a, održana je zajednička sjednica naših svetoduških bratstava
OFS-a i Frame, 31. siječnja 2014. Bio je prisutan skoro puni sastav ovih Vijeća. Dogovoreno je da se i Frama uključi
zajedno s OFS-om za pomoć u školovanju djevojke Lane; u subotu, 22. veljače dogovoren je pohod OFS-a Domu u
Mirkovcu, gdje je nekada bila naša pokojna s. Božena Hemar; bilo je riječi i o posjetu s. Barici Crnkoci, ali još nije
određen datum za to; Franjevačko popodne održat će se u crkvi Svetog Duha 9. ožujka (2. nedjelja), s početkom u 16,30
sati: franjevačka krunica, Misa s Ve
ernjom – pod Misom kateheza fra Vladimira Vidovića, đakona i asistenta Frame, a poslije Mise rad po grupama; 22.
ožujka zajednički pohod OFS-a i Frame Domu u Šestinskom dolu, s time da se pohoditelji nađu u 15 sati ispred crkve
sv. Antuna; bilo je riječi i o početku Godine sv. Ljudevita, kralja i zaštitnika OFS-a, 25. travnja 2014.; o područnom
hodočašću OFS-a u Kloštar Ivanić, 24. svibnja 2014. - Sabina Koljaj, predstavnica Frame, dolazit će na sjednice Vijeća
OFS-a kao i dosad, a bit će pohvalno ako bude dolazila i na mjesečne susrete OFS-a.

Održana sjednica nacionalnoga i područnog vijeća OFS-a
Pod predsjedanjem b. Stjepana Kelčića, nacionalnog ministra, održana je sjednica Nacionalnog vijeća OFS-a kod braće
franjevaca na Kaptolu, 8.veljače 2014. U radu sjednice iz našeg bratstva sudjelovali su: s. Dragica Petković, blagajnica
Vijeća, i fra Augustin Kordić, nacionalni asistent. Vrlo koristan duhovni nagovor o pobudnici pape Franje „Radost
Evanđelja“ održao je fra Zvonimir Brusač. Nacionalno hodočašće OFS-a bit će na koncu Godine sv. Ljudevita,
zaštitnika OFS-a, 25. travnja 2015. Ali početak Godine sv. Ljudevita, treba obilježiti i na područnoj i na mjesnoj razini,
25. travnja 2014. Bilo je riječi i o priličnom dugu Hrvatskog bratstva OFS-a prema međunarodnoj razini, ali i o pomoći
Frami za međunarodni susret Frame u Samoboru, 17-23. kolovoza, i za seminar formacije Frame u Vukovaru, 26-30.

kolovoza ove godine.
Pod predsjedanjem s. Brane Černugelj, područne ministre, održana je sjednica Područnog vijeća OFS-a bl.
Alojzija Stepinca, 15. veljače 2014., kod braće franjevaca na Kaptolu. U radu ove sjednice sudjelovao je iz našeg
bratstva duhovni asistent. Bilo je riječi i o Tematskom susretu za formaciju OFS-a, koji će se održati od 4. do 6. travnja
2014. u Varaždinu (kod uršulinki). Na ovaj susret pozvani su ministri i učitelji formacije iz mjesnih bratstava.
Redoviti kapitul Provincije franj. konventualaca počinje 9. ožujka 2014.

Umrla s. Vera Ivaković, članica bratstva OFS-a
3.veljače 2014. umrla je u bolnici Svetog Duha od embolije pluća s. Vera Ivaković, članica našeg bratstva
OFS-a. Sprovod je bio 6. veljače u 13,20 sati na Miroševcu. Poslije sprovoda članovi OFS-a pohodili su grob s.
Pauline Jurišić i njenog supruga Vedrana i pomolili za njih. Zahvaljujemo fra Josipu Priselcu za prijevoz
članova OFS-a kombijem! Pogrebna Misa bila je istog dana kad i sprovod u 16,30 sati u crkvi sv. Antuna.
Sprovod i Misu vodio je duhovni asistent. – S. Vera rođena je 31. siječnja 1935. u obitelji Fereža u Starom
Gracu kod Pitomače. Vjenčala se s gosp. Ivanom Ivakovićem 1954. godine; od te godine s. Vera živjela je u
Zagrebu i radila u Plivi. Sa suprugom Ivanom imala je troje djece: Dražena, Ivančici i Jasnu, koje su odgojili u
pravom kršćanskom duhu. – S. Vera ušla je u Franjevački svjetovni red na Svetom Duhu 10. svibnja 1998., a
zavjete je položila 30. svibnja 1999. S. Vera isticala se jednostavnošću, dobrotom i ljubavlju prema članovima
OFS-a, ali i inače. Voljela je sv. Franju Asiškoga i njegovu duhovnost. Rado je obilazila bolesne članove OFSa, dok je mogla. Bila je pobožna euharistijskom Isusu i bl. Djevici Mariji. – I ovom prigodom izražavamo
iskrenu sućut njenom suprugu Ivanu, djeci Draženu Ivančici i Jasni te unuku Arminu! Preporučujemo dušu
pokojne s. Vere članovima OFS-a u molitve! Pokoj vječni daruj joj Gospodine!

Franjevačka mladež na Svetom Duhu
Članovi Frame sudjelovali su na završnom slavlju Molitvene osmine za jedinstvo svih kršćana. Osmina se ove godine
održala pod geslom „Zar je Krist razdijeljen?“ Ovim se obilježila 50. obljetnica povijesnog susreta pape Pavla VI. i
patrijarha Atenagore, te 30. obljetnica ekumenskog hoda po zagrebačkim crkvama. – 2. veljače, na Svijećnicu, (Dan
života) članovi Frame sudjelovali su u cjelodnevnoj molitvi u Vinogradskoj bolnici za nerođenu djecu. Uskoro (u
korizmi) na istu nakanu bit će u našoj zemlji organizirano 40 dana danonoćne molitve i bdijenja pred bolnicama. (Iz
priloga Filipa Vrbanića)

Još neke obavijesti
1) Na mjesečnom susretu bratstva OFS-a, 26. siječnja, bila su prisutna samo 22 člana OFS-a, postulanta i simpatizera.
Obrađivala se 1. i 2. opomena sv. Franje.
2) U nedjelju, 9. veljače, održan je u crkvi Svetog Duha molitveno-liturgijski susret OFS-a: franjevačka krunica i sv.
Misa (17 h) za roditelje djevojke Lane, s. Paulinu i Vedrana Jurišića. Uz članove OFS-a na Misi je bila i rodbina od
Lanine majke. Poslije Mise dijelio se sakrament bolesničkog pomazanja u vidu Svjetskog dana bolesnika, koji se slavi
na Gospu Lurdsku, 11. veljače.3) Mjesečni susret OFS-a je u nedjelju, 23. veljače, s početkom u 16,30 sati. Na ovom
susretu primat će se doprinosi (po 30 kn) od članova OFS-a za funkcioniranje vijeća više razine. Ima članova koji
doprinos neće dati, jer ne dolaze na susrete, ili zbog nečeg drugoga, pa se mole oni članovi koji su u mogućnosti da uz
svoj doprinos dadnu za još jednog člana ili koliko mogu.
4) Duhovni asistent obavit će sakramentalni pohod bolesnim članovima OFS-a na prvi petak, 7. ožujka 2014.
5) Pouka za članove uvođenja u formaciju, postulante, održana je 7. veljače. Zahvaljujemo s. Štefici Kralj, učiteljici
formacije, na brizi za postulante!
6) Zahvaljujemo članovima OFS-a i Frame, koji su pružili pomoć djevojci Lani Jurišić za daljnje školovanje! A
posebno zahvaljujemo s. Meliti Bašić, koja vodi sustavnu brigu za dragu Lanu!
7) Pod Misom u 11 sati, 15. prosinca 2013., koju je predvodio mons. Mijo Gorski, pomoćni zagrebački biskup, župnik
župe sv. Nikole Tavelića, vlč. Božidar Tenšek, zahvalio se s. Ivanki Briški za njen ustrajni, vrlo požrtvovni i nesebični
rad u Caritasu ove župe od 1967. do 2013. godine. Čestitamo s. Ivanki na ovom priznanju za veliku brigu nad
mnoštvom siromaha i potrebnih!
8) Područna skupština (kapitul) OFS-a bl. Alojzija Stepinca održat će se u samostanu hercegovačkih franjevaca u

Dubravi, 15. ožujka 2014. Na ovu skupštinu trebaju doći iz našeg bratstva: s. Marina Alilović, ministra, s. Nada
Žagrović i s. Marica Čabraja, delegatkinje, te fra Augustin, duhovni asistent.
9) Molitvena nakana OFS-a za mjesec ožujak: Za OFS i Framu u Aziji, da budu nositelji pomirenja svemu stvorenomu,
dijaloga s drugim religijama i zajedništva u različitim azijskim kulturama, moleći Krista kao Put, Istinu i Život. Oče
naš.
10) V. nacionalni seminar za formaciju održat će se kod sestara Kćeri Božje ljubavi u Granešini, od 28. veljače do 2.
ožujka 2014. Iz Zagrebačkog područja OFS-a već su određeni oni koji će sudjelovati u radu ovog seminara.
11) VIII. nacionalni tečaj za formaciju asistenata OFS-a i Frame održava se u Taboru u Samoboru, 24-26. veljače 2014.
Proljetne kvatre: 12., 14. i 15. ožujka 2014. Kvatre su pokornički dani.
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