
HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO
FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA
NACIONALNO VIJEĆE
Povjerenstvo za prisutnost i djelovanje u svijetu
Zagreb, Kaptol 9

Ur. broj: 46/2015
Zagreb, 26. lipnja 2015.

- mjesnim bratstvima OFS-a i Frame
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svjetovnih franjevaca

Drage sestre i braćo,

pozivamo vas na V. Tečaj o socijalnom nauku Crkve i društveno-političkom djelovanju

svjetovnih franjevaca, koji će se u subotu, 19. rujna 2015., pod nazivom Angažman svjetovnih

franjevaca u krizi rada, održati u samostanu franjevaca konventualaca na Svetom Duhu u

Zagrebu, s početkom u 8:30 i očekivanim završetkom u 16:00 sati. 

Ove godine Tečaj smo odlučili posvetiti traženju rješenja za izazove u području rada. Na

to nas potiče osjećaj odgovornost prema trenutku u kojemu živimo i prema poslanju koje je nam

je Crkva povjerila, a koje je zapisano u Generalnim konstitucijama našega Reda:

»U uvjerenju da je rad pravo i dužnost te da svaki oblik zaposlenosti zaslužuje

poštovanje, neka braća pridonesu kako bi svi imali mogućnost raditi i kako bi radni

procesi bivali sve humaniji.« (GK čl. 21,1)

Dobrodošli su svi članovi OFS-a i Frame, zajedno s duhovnim asistentima, koji su

zainteresirani za naše zajedničko javno djelovanje na području rada i društvene pravednosti s

jedne strane te očuvanja stvorenoga s druge strane.

S u d i o n i c i s u d u ž n i prijaviti se Blaženki Eror Mat ić (098 628 591;

blazenkae@gmail.com) do ponedjeljka, 14. rujna. Postoji mogućnost smještaja sudionika u

obitelji, odnosno osiguranje noćenja za večer uoči Tečaja, za one sudionike koji prilikom prijave

zatraže smještaj. Broj sudionika po bratstvu nije ograničen.



Participacija za troškove objeda i organizacije iznosi 40 kn po sudioniku, a uplaćuje se

prilikom registracije na početku susreta. Preporučamo mjesnim bratstvima da preuzmu troškove

sudjelovanja svojih članova.

Detaljniji program primit ćete naknadno.

Radosno vas očekujemo i srdačno pozdravljamo,

Mir i dobro!
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