Zagreb, br. 32. travanj 2022. god.
♦────────────────────────────────────♦

Draga braćo i sestre!
Pred nekoliko smo dana proslavili Uskrs Gospodina našega
Isusa Krista – Spasitelja i Otkupitelja nas ljudi, koji je zbog
mojih, naših grijeha i poradi čovjeku neshvatljive i
bezgranične Ljubavi podnio Muku i sramotu Križa, umro i

Uskrsnuo. Bog je umro i Uskrsnuo za čovjeka, za mene,
tebe, za nas, no pitam se da li sam i ja „umro“ svojim
grijesima, svojoj zlovolji i stalnom prigovaranju, da li sam
doista dopustio Gospodinu da moju dušu, moj život izvede
iz tamnice smrti, iz „Egipta mojih zabrinutosti i tjeskoba“ u
novi život, život u punini, život u zajedništvu i ljubavi s
Bogom i bližnjim.
Svibanj - Marijin mjesec, nam donosi obilje spomendana i
blagdana Apostola, sv. Jospa i Blažene Djevice Marije, no i
Prvoga trećoredca sv. Lukezija – našega prvog subrata.
Pokušajmo se vratiti „izvorima“ našega Reda i duhovnosti
tijekom svibanjskih marijanskih pobožnosti jer Marija je
naša Majka i Odvjetnica koja nas vodi i za nas se utječe
našemu Gospodinu.
Prva su braća bila radosna unatoč nerazumijevanjima i
osobnim teškoćama i patnjama, bili su to ljudi iskrene vjere
i povjerenja u bolje sutra koje će Gospodin blago pogledati
i blagosloviti. Oni su svoju sigurnost i strahove, svoje
radosti i tuge predali Gospodinu, a On ih je nagradio
bratskom ljubavlju i radošću u ovome životu i Vječnom
Slavom u slijedećem.
Stoga se vratimo našim Franjevačkim početcima; Izvorima,
našoj karizmi franjevačke braće i sestara, te apostolatu koji
nam je dan. Vratimo se radosti života i zajedništva, ljubavi
u obiteljskim domovima, prijateljevanju s braćom koja su
dar od samoga Gospodina njegovoj „manjoj i siromašnoj
braći sv. Franje“ poslanih naviještati Evanđelje u svijetu.
Budimo stoga nositelji Radosne Vijesti svojim životom i
osmjehom, djelima i ljubavlju, a ako bude neizbježno i
riječima.

Hvala dobrome i milosrdnome Ocu što nam je darovao
braću i sestre – da bi smo živjeli u ljubavi i prijateljstvu, te
svakodnevno živjeli bratstvo Reda u onim „malim
stvarima“ na koje smo pozvani. Gospodnji su dar svakome
od nas naše obitelji kojima su svjetovni franjevci i
franjevke poslani naviještati Božju ljubav vlastitom
ljubavlju, nježnošću i radošću.
Čvrsto vjerujem da ne postoje „mala“ djela, jer svaki
trenutak slušanja ili razgovora, kratak poziv, poruka ili
pismo, zajednička šetnja ili molitva djela su milosrđa,
ljubavi i radosti koje Gospodin vidi i nagrađuje, jer kako je
i sam kazao „valjaš slugo dobri i vjerni, u malome si bio
vjeran nad mnogim ću te postaviti.“
b. Alojzije Ivan

EVANĐELJE DRUGE VAZMENE NEDJELJE; Nedjelja
Božjega milosrđa
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 20, 19-31.
Nakon osam dana dođe Isus.
Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u
strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu
i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i
bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga
ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja

šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha
Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima
zadržite, zadržani su im.«
Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s
njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici:
»Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na
njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto
čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću
vjerovati.«
I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s
njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u
sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst
ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i
ne budi nevjeran, nego vjeran.« Odgovori mu Toma:
»Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me
vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«
Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja
koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da
vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u
imenu njegovu.
Riječ Gospodnja

Molitvene nakane međunarodnog vijeća OFS-a za:
Za Predsjedništvo MVOFS-a i za nacionalno bratstvo Kube.
Oče naš…

Vijesti iz života bratstva:
1. 1. travnja sudjelovali smo u zajedničkoj pobožnosti
križnog puta na Ksaveru mjesnih bratstva OFS-a grada
Zagreba. Braća i sestre našeg Mjesnog bratstva predmolili
su 5. i 11. postaju križnog puta.
Zahvaljujemo svoj braći i sestrama koji su sudjelovali u
Križnom putu OFS-a na zagrebačkom Ksaveru.
2. Na područnom kapitulu OFS-a (41. Kapitul područnog
bratstva održanom na Svetome Duhu 26. ožujka, naše je
Mjesno bratstvo bilo domaćin istog) održan je izbor
zamjenika delegata za Nacionalni kapitul OFS-a koji će
se održati od 4. do 7. listopada u Taboru, Samobor. Iz našeg
Mjesnog bratstva izabrani su b. Davor Milek i s. Dragica
Petković, stoga im ovim putem čestitamo u ime našeg
bratstva.
3. Velika hvala braći i sestrama koji su ponovno pomogli u
čišćenju crkve nakon radova vezanih uz postavljanje
novih orgulja, oltara, ambona i sedesa.
4. Zahvaljujemo našem duhovnom asistenu fra. Vilčeku što
je pokrenuo akciju za našu sestru Baricu Crnkoci koja je
slabo pokretna. Nabavljen je medicinski krevet, za koji je
trebalo izdvojiti određeni novčani iznos, pa se
zahvaljujemo sestrama i braći koji su nesebično dali svoj
novčani prilog u ovu svrhu.
5. Na poziv Nacionalnog vijeća OFS-a, sudjelujemo u postu
svakog 24.og u mjesecu. Također, na prijedlog našeg

duhovnog asistenta fra. Vilčeka Novačkog i uz suglasnost
Vijeća našeg mjesnog bratstva, svakog dana u mjesecu
jedna od naših sestara ili braće obdržava post za nakane i
potrebe našeg Mjesnog bratstva Sveti Duh.
6. Braća i sestre našeg Mjesnog bratstva, kao i proteklih
mjeseci, volontirali su prve subote u mjesecu veljači u
našoj Pučkoj kuhinji na Svetome Duhu i sudjelovali u
molitvi svete krunice na Radio Mariji.
7. Braća i sestre našeg Mjesnog bratstva sudjelovali su u više
karitativnih i župnih akcija tijekom prošlog mjeseca, kao
i u drugim župnim pobožnostima i aktivnostima.

Najave događanja i akcija bratstva:
1. 21. svibnja održati će se hodočašće našeg Područnog
bratstva OFS-a sv. Josipu u Nacionalno svetište sv.
Josipa u Karlovcu. Sve informacije o organizaciji
hodočašća primiti ćemo tijekom narednih dana, te će svi biti
o istome obaviješteni.
Potičemo braću i sestre da se odazovu, te svojim
dolaskom uzveličaju godišnje hodačašće našeg Reda.
2. Potičemo svu braću i sestre na sudjelovanje u Klanjanje
pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, uz molitvu
krunice i večernje molitve Časoslova, svake srijede od
17:00 do 18:00 sati.
3. Redovito volontiranje sestara i braće OFS-a u Caritasovoj Pučkoj kuhinji na Svetom Duhu predviđeno je svake
prve subote u mjesecu.

Stoga, potičemo i molimo braću i sestre da se odazovu
pozivu, te da se za volontiranje u Pučkoj kuhinji jave
s. Vesni Lenčeš (mob: 095 919 9954)
4. Također potičemo svu braću i sestre da se za sudjelovanje
u redovitoj molitvi svete krunice na Radio Mariji jave
s. Barbari Kujadin (mob: 098 617 080)
5. Voditeljica formacije s. Vesna Lenčeš i b. Ivan Reiner
održavaju redovite susrete formacije.
s. Vesna održavati će redovite susrete formacije svakog drugog
i četvrtog ponedjeljka u mjesecu.
Također održava redovite susrete s privremeno zavjetovanim
sestrama jedanput mjesečno.
Formaciju kandidata održava b. Ivan dva puta mjesečno.
6. Slijedeća redovna mjesečna Skupština našeg mjesnog
bratstva održati će se posljednje nedjelje u svibnj.
7. Podsjećamo svu braću i sestre na našu Internet stranicu,
gdje mogu naći Listiće našeg mjesnog bratstva i pratiti
događaje u bratstvu, popraćene prigodnim fotografijama i
tekstovima.
http://svetiduh.ofs.hr/

OFS

KARITATIVNA

Draga braco i sestre, FSR-a Sveti Duh.
Kao što većina vas zna, 30.03.2022. u 75 god. života umrla je
s. Katarima Jazbec.Sahranjena je na Stenjevačkom groblju
04.04.2022.

Vječne zavjete položila je 26.11.2000. god., nakon
jednogodisnjeg novicijata.
Sestra Katarina rano je ostala udovica i samohrani roditelj
troje djecice. Prepuna briga i životnih nedaća nije imala
lagodan život. Vjera u Krista davala joj je potrebnu snagu
da može strpljivo nositi svoj križ.
Nije krila svoje oduševljenje radi ulaska u FSR,te se zajedno
sa svojom braćom i sestrama radovala zavjetima. Radosno je
prisustvovala na duhovnim vježbama, te je išla na hodočašća i
bila redovita na mjesečnim susretima. Prije položenih zavjeta
2000 g. bila je u Asizu, a 2006 g. u Međugorju. Radi životnih
okolnosti više nije dolazila na susrete bratstva, čiji je član
ostala do iznenadne smrti.
Molimo Gospodina da joj podari pokoj vječni i nek joj svijetli
svjetlost vječna.
Iskrena sućut ožalošćenoj obitelji.
Nama će ostati u srcu i lijepom sjećanju.
s. Božica

Blaženi Lukezije
Bl. Lukezije sa svojom ženom,koja se zvala Buonadonna,
smatraju se prvim članovima Trećega reda sv. Franje, koji se
od pape Pavla VI. Nadalje naziva Franjevački svjetovni red. O
njima imamo vrlo malo podataka. Svakako je godine 1694.
Papa Inocent XII. Franjevcima odobrio štovanje bl.Lukezija.
Bio je suvremenik sv. Franje. Rodio se u mjestancu Gaggiano
u Toskani .Sav se predao zemaljskim probitcima, nije imao
drugog ideala doli postati bogat i domoći se vlasti, na što ga je
uvelike huškala žena. S toga se zapleo u politiku i bio je vješt
trgovac i bankar. Uspješnost poslova pretpostavljao je
pravilima poštenja. No jednoga je dana slušao propovijed sv.
Franje, i to ga je duboko ganulo.Napustio je trgovinu, nastojao
nadoknaditi ono što je nepošteno stekao, makar ga u tom isprva
žena nije podržavala.
No i nju je potakao na obraćenje. Zanio se franjevačkim
načinom života, pa je zamolio sv. Franju da predloži novi način
savršenijeg načina života oženjenih ljudi u svijetu. Iz toga se
izvio Treći red sv. Franje. Vele da su oboje umrli 28.travnja
1250.godine.

Molitva: Bože, ti si blaženoga Lukezija pozvao na pokornički
život i uresio ga djelima milosrđa i ljubavi. Po njegovu
zagovoru i primjeru daj da donesemo dostojne plodove
pokore te uvijek obilujemo dobrim djelima. Po Gospodinu...

Izvor: Franjevci Subotica - Szabadkai ferencesek
https://www.franjevcisubotica.rs/ofs
(internet stranica mjesnog bratstva OFS-a u Subotici i Franjevačkog samostana
Subotica)

Izdaje: Sveto-duška zajednica OFS-a, 10000 Zagreb, Sveti Duh 31
Uredili: b. Damir Glivarec ministar, s. Božica Novosel, s. Vesna Lenčeš i b.
Alojzije Ivan Reiner

