OBAVIJESTI

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
19. siječnja:
1. veljače:
2. veljače:
3. veljače:

Susret Glasnika Velikoga kralja
Mjesečno klanjanje pred Presvetim
Svijećnica - Dan posvećenog života
Početak devetnice Gospi Lurdskoj
Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

GODIŠNJICE ZAVJETA
6. siječnja: “Bogojavljenje” (22. god.) 2. veljače: “Misije” (27. god.)
7. siječnja: “La Verna” (23. god.)
3. veljače: “Ljubav” (28. god.)

SUSRETI INTERESNIH GRUPA
BIBLIJSKA GRUPA - srijedom poslije večernje sv. mise.
LITERARNA GRUPA - druga srijeda u mjesecu od 17.30 do 18.30 sati.

KARITATIVNA GRUPA
Zahvalni smo Gospodinu na svima koji su tako nesebično organizirala prodajnu
izložbu knjiga, a posebno sestri Sanji Fric koja je vodila cijelu akciju. Ukupni
prihod od 8560 kn omogućio je, osim pomoći u namirnicama, i konkretnu
inancijsku pomoć onim sestrama i braći našega bratstva koji su u najvećoj
potrebi. Ako nismo uspjeli doprijeti do svih koji su potrebni naše ljubavi i
pažnje, i dalje molimo da na to upozorite animatore svoje grupe ili nekoga iz
karitativne grupe. Zahvaljujemo i svima koji su se uključili u posjet svećeničkom
domu Sv. Josipa.
U petak, 18. siječnja u 17.30 sati molit ćemo na grobu č. s. B. o. Vendelina
Vošnjaka na nakane bratstva i sjetiti se sve naše braće i sestara koji su svoj
vremeniti život zamijenili vječnim tijekom mjeseca siječnja. U siječnju nema
redovnog mjesečnog susreta grupe te će se susreti održavati prema potrebi.

GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne supervizijske susrete drugu
i četvrtu srijedu u mjesecu 9. i 23. siječnja u 17 sati na Sigetu.
Rekreacija 60+ je ponedjeljkom i srijedom u 10 sati u prostoru Gradske
četvrti na Sigetu (Radmanovačka bb). Vježbe uključuju vježbe za cirkulaciju,
korektivne vježbe, pravilno disanje uz vježbanje, itd. Rekreaciju vodi naša
sestra Snježana Beri, a po potrebi je mijenja naš brat Hrvoje Belušić, oboje
profesori tjelesne kulture.
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti “Ruže sv.
Elizabete” svoj susret imat će 8. siječnja u 11 sati na Sigetu.

OBITELJSKA GRUPA
U utorak, 8. siječnja u 19:30-21:30, nastavlja se serija mjesečnih radionica s
temom “Upravljanje novcem za katolike” na kojoj bračni par Zrinka i Zlatko
Gregov na praktičan način i konkretnim savjetima govore o tome kako izbjeći
zamke kredita i poboljšati svoju inancijsku situaciju. Radionice traju do svibnja,
a preporučaju se mladima, bračnim parovima i onima koji si žele pomoći u
ovim ekonomski teškim vremenima. Sudjelovanje je besplatno uz preporuku
redovitosti dolazaka. U slučaju potrebe organizirat će se čuvanje djece.

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE VIJEĆA
Na prvoj ovogodišnjoj sjednici održanoj 2. siječnja središnja tema je bila
utvrđivanje kalendara susreta i slavlja u 2013. godini. Uz uobičajene stavke
vezane uz stalne blagdanske datume, u ovoj godini nas očekuje više prilika
za bratske susrete: hodočašća u Krašić (veljača), Međugorje (ožujak), Asiz
(lipanj) i Remete (rujan), Dan bratstva (travanj), Nacionalni kongres OFS-a i
Frame (svibanj), duhovne vježbe na Taboru (srpanj), Kapitul bratstva (studeni).
Nova grupa simpatizera se okuplja u travnju, zavjeti generacijskih grupa su u
svibnju, a radni susreti animatora su u travnju i studenom. Svakog prvog petka
će i nadalje biti mjesečno klanjanje pred Presvetim, a nastavljaju se i mjesečne
tribine. Uvid u eventualne promjene kalendara i detaljnije najave svih događaja
će pravodobno biti moguće pratiti na oglasnoj ploči i web stranici kaptol.ofs.hr.

UMRLI
Dana 23. prosinca 2012. svoj vremeniti život zamijenila je vječnim Milica Ćurić,
s. Klara, trajno zavjetovana 11. travnja 2010. u generacijskoj grupi “Bl. Alojzije
Stepinac”. Molimo za našu pokojnu sestru.

DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
Kao mjesno bratstvo OFS-a dio smo Područnog, Nacionalnog i Međunarodnog
bratstva. Na početku nove kalendarske godine podsjećamo na potrebu uplate
doprinosa za više razine OFS-a čiji se troškovi pokrivaju isključivo prilozima
iz mjesnih bratstava. Iznos od 30 kn godišnje može se uplatiti u sobici ili uplatnicom uz poziv na broj “100” uz opis plaćanja “Doprinos za više razine - Ime
i Prezime”. Ukoliko ste u mogućnosti, molimo da se solidarizirate s braćom i
sestrama u potrebi.

DONACIJE I UPLATE
Sve doprinose i donacije možete uplaćivati na naš kunski žiro račun uz poziv
na broj prema potrebama: “89” za potrebe bratstva, “99” za potrebe karitativne
grupe, “100” za doprinose za više razine, “2001” za potrebe grupe za palijativnu
skrb, “3001” za potrebe grupe za očuvanje stvorenog, “4001” za potrebe kuhinjice za siromašne i “7001” za pomoć bratstvu u Pakistanu.

POMOĆ PAKISTANSKOJ DJECI
Naš brat Inderyas Sardar iz bratstva OFS-a u Karačiju u Pakistanu moli pomoć
za uzdržavanje i školovanje posvojene djece. Nedostaje i ono najnužnije pa
će im svaka naša, pa i najmanja pomoć, biti dragocjena. Svoje priloge možete
ostaviti u našoj sobici ili uplatiti na kunski žiro-račun našeg bratstva (uz poziv
na broj “7001”).

DEŽURSTVA I KNJIŽNICA
U našoj se sobici dežura ponedjeljkom i četvrtkom od 17.30 do 18.30.
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.
Dežurstva za palijativnu skrb su na Sigetu svaki radni dan od 8 do 16 sati
kada mogu doći ili nazvati svi koji trebaju pomoć grupe ili bi se htjeli uključiti
u njezin rad kao volonteri. Broj telefona je 01/5588 917.

RAST U ZAJEDNIŠTVU
BILJEŠKE O KARDINALU STEPINCU
Na IV. hrvatskom socijalnom tjednu od 3. do 10. studenoga 1940., kojemu je
bila glavna tema briga za buduća pokoljenja Hrvatske, nadbiskup Stepinac je
u nastupnom govoru nakon zaziva Duha Svetoga, govorio o blagoslovu, koji
narodima donose njihova djeca. I u tom se govoru dotaknuo dvaju poroka:
pobačaja i nećudorednog trovanja mladeži zbog nedostatka dobra odgoja
djece. ... Na svečanom otvorenju Socijalnog tjedna u franjevačkoj dvorani na
Kaptolu, kad je nadbiskup pročitao brzojav Sv. Oca, koji zaziva svjetlo s neba na
predavače, nadovezao je slijedeće riječi: «Isporučujući vam, gospodo, ovu želju
Sv. Oca, nadovezujem i svoju vruću želju za što obilniji uspjeh ovoga Socijalnog
tjedna. Želim, da svima bude konačno jasno, da Hrvatskoj nema budućnosti, ako
se cijela javnost, a specijalno naša banska vlast, svim silama i sredstvima, koja
joj stoje na raspolaganju, ne odupru zločinima, koji pogađaju hrvatsku obitelj,
makar se ti zločini vršili baš pod #irmom znanosti ili socijalnih indikacija, ili
tobože zdravlja. ...» Iz knjige fra Alekse Benigara “Stepinac, hrvatski kardinal”

SVJETOVNI UZORI
Eurosia Fabris, rođena 1866. u Quinto Vicentino (Italija), se u 20. godini udala za
udovca Carla Barbana. Zvali su je “mama Rosa” jer je uz dvije pokćerke svojega
supruga, odgajala sedmero vlastite djece i posvojenog sina svoje nećakinje.
U Treći franjevački red ušla je 1916. u Maroli gdje su i živjeli. Po dva sina su
postali dijecezanski i svećenici franjevci, a pokćerka časna sestra milosrdnica.
Po svojoj djeci koja su osnovala vlastite obitelji postala je baka 35-ero unučadi.
Spomendan joj je 8. siječnja, na dan kad je 1932. umrla u prisustvu svojih sinova
svećenika. Blaženom je proglašena 6. studenog 2005. u katedrali u Vicenzi.

NAKANE ČASOSLOVA:
» Da zagovorom sv. Franje otvaramo svakoga dana vrata vjere.
» Po zagovoru sv. Elizabete da ponizno i uvijek s više predanja
budemo aktivni u brojnim djelima i događajima bratstva.
» Da zagovorom sv. Klare pazimo da nam savjest bude uvijek
čista i djela jasna.
Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista “Brat Franjo” i glasilo
Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a “Bratstvo”
Kunski žiro-račun našeg Bratstva:
Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo Kaptol, Kaptol 9, Zagreb,
Raiffeisenbank Austria, d.d., br. 2484008-1104162874
Sve komentare, prijedloge i primjedbe za Bilten šaljite na: bilten.kaptol@ofs.hr
Odgovara: Mario Bondža, Kaptol 9, Zagreb, tel. 01/4814 260,
e-mail: kaptol@ofs.hr, web: kaptol.ofs.hr

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXXII, br. 1 (362) - 6. siječnja 2013.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Evo nas na početku nove građanske godine
2013. Najprije vam želim čestitati da vam bude
sretna, kako se to mnogo puta čulo uz stisak
ruke, poljubac i zagrljaj.
Crkva pred nas u novoj godini stavlja lik
Isusove majke kao Bogorodice. Ona je rodila
Sina Očeva kao čovjeka. Želimo se u novoj
godini zajedno s njome pokloniti Božjem
djelu ljubavi koje se dogodilo za nas u Isusovu
rođenju.
Na početku jednog novog vremenskog
odsjeka treba prije svega poslušati što nam Bog
poručuje. Najveće dobro koje jedni drugima
možemo učiniti je da se usmjeravamo k Bogu.
Stoga na početku ove godine uzdižemo svoj
pogled prema nebu i zazivamo Božji pogled
na nas, na zemlju. Želimo da Božje lice bude
blizu svakim očima, svakom srcu te da njegov
mir kao punina one stvarnosti koja može ući
u srca i duše bude dio našeg života.
Blagoslivljajmo jedni druge, a ne proklinjimo. Blagoslivljati znači otvarati
prostore zemlje i svoga osobnog života za Božju blizinu, za Njegovo
djelo i zahvate. Ako to poželimo na početku ove godine sigurno će biti
blagoslovljena i sretna.
Ukoliko tako budemo živjeli, nama će se događati najljepše. Ako se u
našim srcima već prvoga dana poče začinjati u našim mislima i osjećajima
ono što je mračno i negativno, onda naš život ne može biti blagoslovljen.
Uspješan treba biti u svojoj savjesti i u svome srcu jer samo se tako može
biti istinski sretan.
Nova godina velik je poziv i poticaj da uistinu promislimo u sebi tko smo mi,
što mi to možemo ljudski, a što možemo uz Božju pomoć te kako dopustiti
da ono Božje uhvati korijenja u našim srcima. Za takve želje molimo za sve,
za sve u našemu bratstvu OFS-a, u našemu gradu i narodu. Želimo da se ni
u jednoj osobi ne događa svijet protivan čovjeku.
fra Petar Cvekan, duhovni asistent

