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♦────────────────────────────────────♦
Izabrana nova Uprava Provincije franjevaca konventualaca
Od 9. do 13. ožujka 2014. održavao se redoviti Kapitul Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca u
Dvorani sv. Franje na Svetom Duhu u Zagrebu. Kapitulu je predsjedao fra Marco Tasca, generalni ministar Reda manje
braće konventualaca. Prisutno je bilo 25 kapitularaca. Početak ovog Kapitula bio je posvećen razmatranju onoga što je
učinjeno u Provinciji tijekom proteklog četverogodišta. Tu je bio i izvještaj o Franjevačkom svjetovnom redu
Franjevačkoj mladeži. Potom je izabrana je nova Uprava Provincije: fra Josip Blažević – provincijalni ministar i 5
definitora (savjetnika): fra Ferdinand Ćavar, fra Martin Jaković - vikar Provincije, fra Nikola Šantek, tajnik Provincije,
fra Tomislav Glavnik – ekonom Provincije i fra Željko Klarić, egzaktor Provincije. Fra Josipu Blaževiću, provincijalu, i
novoj Upravi Provincije čestitamo, želimo i molimo od Boga ljubav i mudrost u upravljanju Provincijom! A dosadašnjoj
Upravi Provincije, na čelu s fra Ljudevitom Maračićem, provincijalom, zahvaljujemo na svemu dobru koje je učinila u
proteklom četverogodištu za Provinciju! – Drugi dio Provincijskog kapitula, koji će biti okrenut budućnosti Provincije,
izboru gvardijana, magistara i još nekim stvarima, održat će se od 25. do 28. svibnja 2014. u Zagrebu.

Održana sjednica vijeća mjesnog bratstva OFS-a
Pod predsjedanjem s. Marine Alilović, ministrice bratstva, održana je 6. ožujka 2014. sjednica vijeća našega mjesnog
bratstva OFS-a. Na sjednici se raspravljalo o više aktualnih stvari u našem bratstvu. Ovdje izdvajamo samo neke od
njih. S. Marija Andrašec, predsjednica karitativne grupe, obavijestila je vijeće o planu posjeta bolesnih članova OFS-a
kroz korizmu. S. Marija želi da joj se javi, kada netko posjeti nekog bolesnika. S. Marija i s. Marina preuzele su
hvalevrijedni posjet b. Ivanu Rakiću. Potvrđen je pohod Domu u Šestinskom dolu, 22. ožujka (subota) OFS-a i Frame.
Bilo je riječi i o novim neaktivnim članovima OFS-a tijekom protekle godine. Postavilo se pitanje je li moguće
organizirati čuvanje djece članova OFS-a za vrijeme mjesečnog susreta bratstva? – Dogovoreno je da članovi bratstva
posjete s. Baricu Crnkoci u Lekeniku, 26. travnja, a s. Maricu Martinović, 10. svibnja 2014. Franjevačko popodne
održat će se, kako je dogovoreno, 9. ožujka. Isto tako dogovoreno je da obnova zavjeta članova OFS-a, koji su položili
privremene zavjete (14. travnja 2013.) bude na 2. nedjelju u mjesecu, 11. svibnja 2014.: b. Ivan Miletić, s. Dubravka
Mandaković i s. Dunja Mandaković. A kod s. Antonije Bilić i s. Jelena Jurić moglo bi se razmišljati o polaganju trajnih
zavjeta, jer su prve zavjete položile, 23. listopada 2011. O tome će odlučiti vijeće bratstva. Toga 11. svibnja svi će
članovi OFS-a obnoviti svoje zavjete, što se u pravilu čini 16. travnja svake godine. U mjesecu travnju nije moguće
imati molitveno-liturgijski susret OFS-a, jer je druge nedjelje u mjesecu, 13. travnja, Cvjetnica.

Skladno provedeno Franjevačko popodne
U nedjelju, 9. ožujka 2014., održano je Franjevačko popodne u crkvici Svetog Duha, s početkom u 16,30 sati moljenjem franjevačke krunice. Na ovom susretu bio je osrednji broj članova OFS-a i Frame. Sv. Misu za pokojnu s.
Veru Ivaković s Večernjom u 17 sati predvodio je asistent OFS-a, a katehezu o korizmi sv. Franje Asiškoga i
korizmenoj poslanici pape Franje održao je fra Vladimir Vidović, đakon i asistent Frame. Poslije Mise bio je rad po
grupama (4), koji je završio vrijednim izvješćima. Na koncu svega uslijedilo je zajedničko druženje u sobi OFS-a uz
kolače i sokove. Zahvaljujemo za kolače!

Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskomu
Pobožnost 13 utoraka pred blagdan sv. Antuna Padovanskoga započela je 18. ožujka. Sv. Misu i propovijed u crkvi sv.
Antuna slavio je fra Ljudevit Maračić. A u svakom od ovih 13 utoraka pobožnost se odvija ovim redom: u 18 sati
izlaganje relikvija sv. Antuna i molitva krunice; u 18,30 sati Večernja u čast sv. Antunu; u 19 sati sv. Misa i propovijed;
u 20 sati litanije sv. Antuna i čašćenje relikvija. - U utorke prije blagdana sv. Antuna sv. Mise će slaviti: 25 ožujka fra
Ivan Bradarić; 1. travnja mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup; 8. travnja fra Josip Blažević, provincijal; 15.
travnja fra Ivan Matić, franjevac; 22. travnja don Damir Stojić, salezijanac; 29. travnja dr. Slavko Slišković,
dominikanac; 6. svibnja mons. Vlado Košić, sisački biskup; 13. svibnja
o. Antonio Mario Čirko, karmelićanin;
20. svibnja fra Ivica Vrbić, farnjevac kapucin; 27. svibnja dr. Tonči Matulić, dekan KBF-a; 3. lipnja p. Mijo Nikić,
isusovac; 10. lipnja mons. Valentin Pozaić, pomoćni zagrebački biskup.

Svetoduška Franjevačka mladež
Početkom korizme svetoduška Frama započela je akciju prikupljanja prehrambenih i higijenskih potrepština za potrebne
župljane župe sv. Antuna. Ovog puta u akciju su se uključili Getro i Konzum s Černomerca, tako da njihovi kupci mogu
ostaviti svoje dobrovoljne priloge u za to predviđene košare. – 7. i 8. ožujka 2014. održala se pri samostanu sv.
Leopolda Mandića Zagrebačka područna skupština Frame. U radu ove skupštine sudjelovali su iz svetoduške Frame:
Filip Vrbanić i Monika Matković. – Dogovoren je kalendar za naredno razdoblje; predstavljeni su: Hod Frame,
Međunarodna skupština Frame, koja će se održati u kolovozu 2014. u Samoboru, te inicijativa „40 dana za život“.
Najavljena je i Godina sv. Ljudevita, koja počinje 25. travnja 2014. – 12. ožujka Frama je predmolila pobožnost
križnog puta u crkvi sv. Antuna.
– 15. i 16. ožujka Frama je održala 2. školu animatora za potrebe svetoduške Frame. U školi, koju je vodila Monika
Marković, voditeljica formacije, po prvi put sudjelovalo je četvero članova svetoduške Frame. U školi je sudjelovao i b.
Ivan Miletić iz OFS-a, animator Frame. Obrađivane su teme o komunikaciji, govorništvu, metodici, kreativnosti, a bio
je i rad po skupinama. Sve će to biti korisno za animiranje bratstva Frame. (Iz priloga Filipa Vrbanića)

Rođena Franka Šmidlehner
25. veljače 2014 s. Dijana Šmidlehner, članica našeg bratstva OFS-a, rodila je u bolnici Svetog Duha kćerkicu Franku.
Iskreno čestitamo s. Dijani i njenom suprugu Tomislavu na rođenju njihovoga trećeg djeteta! Marija i Klara, njihove
kćerkice, jako se raduju sestrici Franki.

Još neke obavijesti
1)Na mjesečnom sastanku, 23. veljače, bila su prisutna 32 člana, aspiranta i simpatizera OFS-a; a bilaje bila i s. Jela Božić iz Bosne. S. Ivka, tajnica, pročitala je zapisnik prethodnoga mjesečnog
sastanka. Duhovni asistent obradio je 4. i 5. opomenu sv. Franje. S. Željka Tomljanović dala je vrlo lijepo osobno
svjedočanstvo o Božjoj ljubavi. S. Marina, ministrica, izvijestila je o više događaja u bratstvu. Potakla je da se za
karitativnu grupu javi više članova, jer ih je u došašću za Božić bilo premalo. S. Marina se preporučila u molitve.
2) Pohod Domu u Mirkovcu bio je 22. veljače; u tom Domu, nekada je živjela pokojna s. Božena Hemar, članica našeg
bratstva. Zahvaljujemo gosp. Marku Petković za prijevoz, a samostanu Svetog Duha za kombi! Zahvaljujemo fra Ivanu
Radeljaku na prehrambenim artiklima za ovaj Dom! A Dom su ovog puta pohodili: s. Dragica Petković, s. Štefica Kralj,
s. Ljerka Jercel i njen suprug Milan, Anđelka Glivarec te duhovni asistent OFS-a. Zahvaljujemo našim sestrama na
kolačima, koji su obradovali korisnike Doma!
3)Članovi našeg bratstva, njih 14, predvodili su pobožnost križnog puta (od
fra Diega Deklića) u crkvi sv. Antuna, 14. ožujka, u 18,15 sati.
4)Pod predsjedanjem s. Martine Subotić, zamjenice područne ministrice,
održana je Područna skupština (kapitul) OFS-a kod hercegovačkih franjevaca u Dubravi, 15. ožujka 2014. U radu ove
skupštine iz našeg bratstva sudjelovali su: S. Marina Alilović, ministrica, s. Nada Žagrović i s. Marica Čabraja,
zastupnice bratstva, te asistent OFS-a. Na skupštini su dane neke smjernice i poticaji. Bilo je riječi o Područnom
hodočašću OFS-a u Ivanić Kloštar, 24. svibnja. Svako bratstvo treba se pobrinuti za prijevoz, s time da se može
ujediniti više bratstava za autobus. Svako bratstvo treba do 10. svibnja prijaviti s. Hildi Švarcmajer broj svojih
hodočasnika. – Na skupštini je naglašeno, kako bi članovi OFS-a trebali novčano pomoći svoju mlađu braću,
Franjevačku mladež, u organizaciji Međunarodne skupštine Frame (kolovoz 2014.). Izdatak će biti priličan. Dobro bi
došla u tu svrhu škrabica na mjesečnim sastancima bratstava OFS-a.
5)Sakramentalni pohod duhovnog asistenta bolesnim članovima OFS-a bit će
iznimno u četvrtak, 3. travnja. Asistent je, naime, u prvi petak na Tematskom susretu OFS-a u Varaždinu. Mole se
bolesni članovi da to uzmu u obzir.
6)Molitvena nakana OFS-a za mjesec travanj: „Da budu graditelji civilizacije
ljubavi na temeljima življene vjere u Krista koji može obnoviti ljude, obitelji, Crkvu i društvo sa zanosom i radošću
Franje Asiškoga. Oče naš…“
7)Mjesečna skupština našeg bratstva je 30. ožujka, s početkom u 16,30 sati.
Pozivaju se članovi, postulanti i simpatizeri OFS-a da dođu na sastanak!

8)Naše bratstvo OFS-a ima više bolesnih članova. U posljednje vrijeme na
„listu bolesnika“ bili su se upisali: s. Marija Andrašec, s. Lidija Blagus i s. Bepina Gugić. Za bolesne članove treba se
zanimati i za njih moliti.
9)S. Slavica Pintarić, članica bratstva, više se ne nalazi na dosadašnjoj adresi.
Ona se preselila u drugi dio grada Zagreba svojoj kćerki ili nećakinji.
10)Zahvaljujemo članovima bratstva koji su dali svoj doprinos za rad vijećâ
viših razina! Naše bratstvo je uplatilo svoj doprinos za 2014 godinu.
11)Čestitamo s. Jeleni Jurić, članici našeg bratstva, koja je prije skoro tri
mjeseca diplomirala iz ekonomije!
12)Obredi Velikog tjedna u crkvi sv. Antuna. Veliki četvrtak, 17. 4., nema jutarnje Mise, no zato je u 19 sati Misa
Večere Gospodnje s pranjem nogu; a u 21,30 sati je Getsemanska ura. Veliki petak, 18. 4., – u 15 sati križni put, a u 19
sati obredi Velikog petka. Velika subota, 19. 4., – u 20 h obredi Velike subote.
------------------------------------------------------Izdaje:
Svetoduška zajednica FSR-a, 10000 Zagreb, Sveti Duh 31
Odgovara: Fra Augustin Kordić, 10000 Zagreb, Sveti Duh 31

