FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
● Sjeverozapadnohrvatsko (Zagrebačko)
područno bratstvo bl. Alojzija Stepinca
Zagreb, Kaptol 9

FRANJEVAČKA MLADEŽ
Zagrebačko područno bratstvo
Zagreb, Kaptol 9

Broj: 107/ 2017.
Zagreb, 16. rujna 2017.

Broj:
/ 2017.
Zagreb, 16. rujna 2017.
- Članovima Područnog vijeća OFS-a
- Članovima Područnog vijeća Frame
- Duhovnim asistentima OFS-a – područnim i mjesnim
- Duhovnim asistentima Frame – područnim i mjesnim
- Ministrima mjesnih bratstava OFS-a
- Predsjednicima mjesnih bratstava Frame
- Predstavnicima OFS-a u vijećima Frame
- Predstavnicima Frame u vijećima OFS-a
- Bratskim animatorima
- Članovima područnog Povjerenstva za Framu

Draga braćo i sestre,
Gospodin vam dao svoj mir!

POZIV

Područno je vijeće poduzelo potrebne pripreme da se ove jeseni ostvari odluka Područnoga
izbornog kapitula 2015.: „Neka se po mogućnosti u jesen 2016. i 2017. organizira susret svih
odgovornih za Franjevačku mladež (ministar OFS-a, bratski animator, predsjednik Frame,
duhovni asistent Frame i predstavnik Frame u vijeću OFS-a”.
To je u skladu sa smjernicom Nacionalnog kapitula OFS-a za razdoblje 2016.– 2019.:
„Neka područna vijeća nastave promicanje bratske animacije Franjevačke mladeži te
zajedništva i suradnje s njom (usp. Prioriteti i smjernice Nacionalnoga kapitula 2010., t. 3. i
Odluke i smjernice Nacionalnoga kapitula 2013., t. 4.)“.
Povjerenstvo Područnog vijeća za Franjevačku mladež radilo je na pripremi susreta.
Mjesnim bratstvima OFS-a i Frame je 8. lipnja 2017. poslan dopis s poticajem za taj susret i s
pitanjima na koja će, u svrhu pripreme u mjesnim bratstvima, zajedno odgovoriti (OFS i Frama).
Neka su mjesna bratstva već dostavila svoje odgovore na ta pitanja. Očekujemo da ih i ostala
bratstva što prije dostave.
Na zajedničkoj sjednici područnih vijeća OFS-a i Frame dogovoren je dnevni red susreta.
Susret će se održati u subotu, 14. listopada 2017., u Zagrebu, u kapucinskom samostanu sv.
Leopolda Mandića u gornjoj Dubravi, u Ulici Leopolda Mandića 41.
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Okupljanje
Euharistijsko slavlje - predvodi područni duhovni asistent OFS-a i Frame
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Pozdrav područnog ministra OFS-a br. Zdenka Viljevca, područne
predsjednice Frame Karle Grgić i povjerenice za Framu s. Terezije Vrankić
Predstavljanje sudionikâ susreta
Duhovni nagovor „Zajedništvo OFS-a i Frame“, fra Marin Grbešić, OFM
Izlaganje „Povezanost OFS-a i Frame u mjesnim bratstvima i bratska
animacija (područni ministar OFS-a i područna predsjednica Frame)
Pauza
Odgovori ministara mjesnih bratstava OFS-a i predsjednika mjesnih bratstava
Frame na postavljena pitanja (za svaki odgovor su predviđene 3 minute)
Ručak
Rad u skupinama
Pauza - priprema izvješća
Izvješća iz rada u skupinama i rasprava
Zaključak i smjernice za mjesna bratstva
Večernja iz Časoslova – vodi fra Filip Đurđević, OFM

Očekujemo da se na susret odazovu svi pozvani iz mjesnih bratstava OFS-a i Frame i
duhovni asistenti.
Molimo ministre odnosno predsjednike da – radi organizacije - jave i potvrde dolazak svog
mjesnog bratstva, broj i imena osoba, najkasnije do 10. listopada 2017., na mobitel područnog
ministra br. Zdenka Viljevca - 091 720 5394 ili područne tajnice s. Hilde Švarcmajer - 091 527 97
33.
Radujući se susretu i očekujući vaš dolazak srdačno vas pozdravljamo!

MIR I DOBRO!
br. Zdenko Viljevac, OFS, područni ministar OFS-a
Karla Grgić, područna predsjednica Frame
fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata OFS-a
fra Filip Đurđević, OFM, Predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Frame
s. Hilda Švarcmajer, OFS, područna tajnica OFS-a
Jurica Hrbud, područni tajnik Frame
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