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»Predugo je Red ostao u "sakristijama".
Došao je trenutak, koji se više ne može odgađati,
za ulazak u ljudsku državu da bi se snažno i vidljivo nosilo vlastite odgovornosti svjedočenja
i promicanja pravde, mira i obrane života, prava i stvorenog svijeta.«
Iz zaključaka XII. generalnoga kapitula FSR‐a

Draga braćo i sestre,
pozivamo vas u Crkvu sv. Križa na Sigetu u Zagrebu, u subotu ,24. rujna 2011., na nacionalni susret o
društvenom djelovanju svjetovnih franjevaca s početkom u 9:00h.
Kao članovi Franjevačkog svjetovnog reda pozvani smo izgrađivati bratskiji i evanđeoskiji svijet na što nas
potiče evanđelje, nauk Crkve i naše Pravilo. Do sada su u našim bratstvima pokrenute mnoge inicijative,
ponajviše u smislu brige za starije, bolesne, nemoćne i za beskućnike te u brizi za očuvanje stvorenog.
Sa željom da se djelovanje svjetovnih franjevaca proširi i na druga područja, a u onim područjima u
kojima već djelujemo pronađu novi načini promicanja inicijativa, Povjerenstvo za nazočnost i djelovanje u
svijetu Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda organizira jednodnevni godišnji
nacionalni susret za sve svjetovne franjevce zainteresirane za pokretanje inicijativa u društvu te

društveni i politički angažman u smislu zauzimanja za pravedne zakone.

Susret sadrži po jedno predavanje o poslanju vjernika laika u svijetu i socijalnom nauku Crkve,
predstavljanje postojećih društvenih inicijativa u Nacionalnom bratstvu, radionice po interesnim
područjima (palijativna skrb, beskućništvo, očuvanje stvorenoga –voda i gospodarenje otpadom),
rasprave i euharistijsko slavlje.
Dnevni red susreta prilažemo ovom dopisu kako bi vas već sada potaknuli da promišljate o
novi idejama na koje nas Duh Sveti svakodnevno nadahnjuje. Želja nam je da se na susret odazovu
prije svega braća i sestre koji su zainteresirani za djelovanje u društvu.
Prijaviti se možete pismeno, e‐mailom ili telefonom na ove kontakte:
Franjevački svjetovni red
Povjerenstvo za nazočnost i djelovanje u svijetu,
b. Lovro Sučić
Kaptol 9
10 000 Zagreb
e‐mail: si@fsr.hr
Kontakt telefoni:
Silvija Galinec 098 478 834
Blaženka Eror Matić 091 222 6009
Troškovi ručka su 30 Kn po osobi.

Sa željom da ćemo se kroz zajedničko djelovanje još bolje upoznati i ojačati naše zajedništvo šaljemo vam
bratski pozdrav!
Mir i dobro!
________________________________

br. Zoran Milić
predsjednik Povjerenstva za nazočnost i djelovanje u svijetu

