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SAZIVANJE
XIII. GENERALNOG I VI. IZBORNOG KAPITULA
FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA
U skladu s čl. 74.2,b Generalnih konstitucija i čl. 10.1,b Statuta Međunarodnoga bratstva
Franjevačkoga svjetovnog reda, pozivaju se članovi Međunarodnoga vijeća OFS-a (MVOFS)
na Generalni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda.
Generalni kapitul održat će se u Asizu (Italiji) od subote 1. studenoga 2014. (program
započinje poslijepodne dolaskom i otvaranjem Kapitula) do nedjelje 9. studenoga 2014.
(nakon doručka je predviđen polazak kućama).
Svrha i cilj Generalnog kapitula bit će:
1. Sagledavanje kako je Predsjedništvo provelo Zaključke Generalnih kapitula 2011. i
2014., s naglaskom na:
 Formaciju, posebna pažnja bit će na obitelji i “teologiji tijela” blaženog Ivana
Pavla II.
 Komunikaciju
 Franjevačku mladež
 Prisutnost u svijetu
 Bratstva u nastajanju
2. Početak trogodišnjeg promišljanja na temu Kako upravljati međunarodnim Redom kao
što je naš.
3. Promišljanje i utvrđivanje područja za izbor vijećnika u Predsjedništvo MVOFS-a
4. Izbor članova Predsjedništva MVOFS-a za šestogodišnje razdoblje 2014. – 2020.
Kapitul će također:
 Slušati i promišljati o sadržaju izlaganja Okruglog stola na sljedeće teme:
 Život u zajedništvu s Bogom u našem svjetovnom načinu života
 Važnost obitelji za OFS i Framu
 Život u bratstvu – dar svijetu i Crkvi
 Utvrditi smjernice i kriterije za financije MVOFS-a u idućem trogodišnjem razdoblju
 Procijeniti rezultat demografske ankete (za koju ćemo vam poslati obrazac)

 Ocijeniti razvoj bratstava u nastajanju i preuzeti odgovornost za pratnju onih bratstava
koja još ne prati niti jedno ustanovljeno nacionalno bratstvo.
Mjesto održavanja Kapitula bit će:
DOMUS PACIS ASSISI
Porziuncola Square , 1 – Santa Maria degli Angeli –
Assisi (PG) Italy
Tel 39 075 8043530
Fax 39 075 8040455
E-mail: info@domuspacis.it

Encarnación del Pozo
Generalna ministra OFS-a

P.S. Još jedno pismo s praktičnim informacijama će vam biti poslano do 31. svibnja 2014.
Molimo vas da mu date posebnu pozornost. Dokumenti koji se odnose na Kapitul bit će u
privitku tog okružnog pisma.

