OBAVIJESTI

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
5. siječnja:
22. siječnja:
2. veljače:

Blagoslov prostorija (poslije večernje sv. mise)
Franjevačka tribina: “Opomene sv. Franje”
Svijećnica, dan posvećenog života
Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
Početak devetnice Gospi Lurdskoj

GODIŠNJICE ZAVJETA
5. siječnja: Marija Neidhardt (60. god.), grupa “Mir” (22. god.)
6. siječnja: Barica Filipović, Elizabeta Bartol, Jelka Cerovec i Mijo Gjermek (57.
god.), grupa “Bogojavljenje” (23. god.),
7. siječnja: Barica Greif (52. god.), grupa “La Verna“ (24. god.)
8. siječnja: Terezija Bošnjak i Terezija Lopašić (58. god.), Marija Hlevnjak i
Viktorija Cigrovski (53. god.)
10. siječnja: Viktorija Buntak (54. god.)
13. siječnja: Ljerka Gjuraj (51. god.)
2. veljače: grupa “Misije” (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
Zahvaljujemo svima koji su se aktivno uključili u pripremu Božićnih paketa i
posjete našoj braći i sestrama te na doprinosima i darovima kao i na molitvi
za najpotrebnije. Do sada je podijeljeno skoro 100 paketa i podijeljeno 7400kn
novčane pomoći. I dalje pozivamo pojedince i obitelji našega bratstva koji su u
potrebi da se jave u sobicu radi organiziranja moguće pomoći.
U utorak 7. siječnja u 16.30 je redoviti radni sastanak grupe.
U subotu 18. siječnja u 17.30 će se moliti na grobu o. Vendelina za nakane OFS-a
(posebno za one koji su nam se preporučili) uz čitanje nekrologija umrlih u
mjesecu siječnju.

GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne susrete drugu i četvrtu srijedu
u mjesecu, 8. i 22. siječnja, u 17 sati u Sigetu.
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti „Ruže sv.
Elizabete“ svoj susret imat će u utorak 7. siječnja u 11 sati u Sigetu.
Savjeti socijalne radnice (Marina Cividini, dipl. socijalni radnik) će biti u
srijedu 8. siječnja od 17.00 do 18.30 sati u sobici.

OBITELJSKA GRUPA
Obavještavamo sve zainteresirane da u subotu 25. siječnja započinje
novi ciklus radionica o samozapošljavanju na temu „Dostupne besplatne
informatičke usluge za pojedince, obrte i mala poduzeća“. Više informacija o
mjestu i vremenu održavanja će biti na oglasnoj ploči.

GENERACIJSKE GRUPE
Generacijske grupe se sastaju u vlastitim terminima ili prema dogovoru.

FRANJEVAČKA TRIBINA
Započinje novi niz tribina kojima će ove godine biti tema “Opomene sv. Franje”.
Prva u tom nizu će biti u srijedu 22. siječnja poslije večernje sv. mise u dvorani uz
crkvu, a uvod u temu će dati s. Nada Bence, b. Hrvoje Belušić i b. Zvjezdan Lice.

FRA ZVJEZDAN LINIĆ
Fra Zvjezdan Vjekoslav Linić preminuo je nakon kratke i teške bolesti 7. prosinca 2013. u Samoboru. U razdoblju od 1982. do 1997. godine bio je duhovni
asistent ovoga mjesnog bratstva. Obnašao je i dužnosti provincijskoga i nacionalnoga duhovnog asistenta OFS-a. Svojom zauzetošću potaknuo je mnoge da
se odluče živjeti franjevačku svjetovnu duhovnost te je pokrenuo i provodio
mnoge inicijative vezane uz OFS. Mnoga braća i sestre ovoga bratstva silno su
zahvalna za dar njegova života i za njegovu predanu i postojanu službu.

ZAVJETOVANICI U 2013.
Privremene zavjete dali su: Sunčica Stipoljev, Tihomir Torbar, Hrvoje Renka,
Martina Bandić, Mijo Prebeg, Tanja Biondić, Sanja Novak Agbaba i Ankica
Frketić Eršek (grupa “Sv. Mihael”), Antonija Ćosić, Petra Kekez i Jelena Rakić
(grupa “Zrno”), Monika Barbarić, Viktorija Džalto i Dora Petruša (grupa
“Kana Galilejska“).
Trajne zavjete dali su: Zorica Mataga Jurić, Tomica Požeg, Borislava Cindrić,
Pero Cindrić, Vlasta Udovičić, Miljenko Koren, Dario Jurić, Božidar Koren,
Lidija Lipovac, Karolina Koubek Smoljanović, Ljiljana Prebeg, Mirjana Krešić,
Dijana Bello, Mira Đurić, Zvjezdana Andrić, Ivanka Kotnik, Zorica Marković,
Anka Sabljić i Nada Bušić (grupa “Bl. Ivan Pavao II.”), Jadranko Đurić, Mladen
Ilijević, Marija Ilijević i Marina Šimić (grupa “Zrno”).

DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
Započela je nova kalendarska godina pa pozivamo braću i sestre na uplatu
doprinosa za više razine OFS-a. Svota od 30 kn se može podmiriti uplatom na
račun našeg bratstva s pozivom na broj “100” uz opis plaćanja “Doprinos za više
razine - ime i prezime”. Posebno zahvala ide svima koji su se prošlogodišnjim
uplatama solidarizirali s braćom i sestrama u oskudici.

DONACIJE I UPLATE
Sve prilozi se uplaćuju na žiro račun s pozivom na broj prema namjenama: “89”
za bratstvo, “99” za potrebe karitativne grupe, “7001” za pomoć pakistanskoj
djeci, “2001” za potrebe grupe za palijativnu skrb, “3001” za potrebe grupe za
očuvanje stvorenog i “4001” za potrebe kuhinjice za siromašne.

DEŽURSTVA I KNJIŽNICA
U našoj sobici se dežura ponedjeljkom (17.30-18.30) i četvrtkom (17.30-19.30).
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.
Ured palijativne skrbi u Sigetu radi svaki radni dan od 8 do 16 sati kada mogu
doći ili nazvati svi koji trebaju pomoć grupe ili bi se htjeli uključiti u njen rad
kao volonteri. Broj telefona je 01/5588-917. Savjeti socijalne radnice se mogu
dobiti svake prve srijede u mjesecu u sobici od 17.00 do 18.30 sati.

RAST U ZAJEDNIŠTVU
NAŠA NAJSTARIJA SESTRA
Naša sestra Nevenka Drvar, redovničkim imenom Terezija od Djeteta Isusa,
rođena je 3. siječnja 1914. u Grobniku odakle se s obitelji preselila u Zagreb, a
zatim i u Batrinu kod Nove Gradiške. U našem bratstvu je primljena 5. ožujka
1944., a zavjetovana 1. prosinca 1946. Trenutno je smještena u Domu za starije
i nemoćne “Sv. Vinko” u Novoj Kapeli.

60 GODINA ZAVJETA
Marija Neidhardt, s. Franciska, u naše bratstvo je primljena 4. siječnja 1953.,
a zavjetovana je 5. siječnja 1954. u vrijeme duhovne asistencije oca Damjana
Damjanovića. Čestitamo na ovoj velikoj obljetnici.

MOLITVA ŽIVE KRUNICE
Pozivaju se svi koji se žele priključiti u ovu molitvu da se jave sestri Đurđi
Arbutina (tel.: 091/5520-597) radi dogovora za molitveni raspored.

NAŠA BRAĆA I SESTRE U POTREBI
U naše se molitve preporučuju: Božidar, Gordana, Zdravka i Zdenko.

POMOĆ PAKISTANSKOJ DJECI
Naš brat Inderyas Sardar iz bratstva OFS-a u Karačiju u Pakistanu moli pomoć za
uzdržavanje i školovanje posvojene djece. Svoje priloge možete ostaviti u našoj
sobici ili uplatiti na kunski žiro-račun našeg bratstva (uz poziv na broj “7001”).

MOLITVENA NAKANA ZA SIJEČANJ
Za OFS i Framu u Africi. Da budu oruđe mira i dobra te da, po primjeru
evanđeoskoga života sv. Franje, budu sol i svjetlo u svome društvu. Oče naš.
Predsjedništvo MV OFS-a, Program molitve za OFS i Framu

NAKANE ČASOSLOVA:
» Da učimo od sv. Franje voljeti svoje zvanje.
» Da po primjeru sv. Ljudevita ustrajno činimo dobro i
privlačimo primjerom.
» Da zagovorom sv. Klare rastemo u unutarnjoj slobodi i
vladanju sobom.
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: Stjepan Lice, 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. XXXIII, br. 1 (371) - 5. siječnja 2014.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Gospodin nam je dao novu godinu. U ovoj
novoj godini najprije vam želim svima da
rastete duhovno. Rast je jedna od osnovnih
zakonitosti ljudskoga bića, a on ne ide bez
molitve, odricanja i ustrajnoga rada. U tome
oni koji surađuju s Bogom najbolje rastu i
najbolje čine za sebe i za svoje bližnje.
I sv. Franjo je rastao. Nije odjednom sv.
Franjo postao sv. Franjo. Godinama je rastao,
jednostavno je prihvaćao ono što je Gospodin
stavljao pred njega i mnogo se trudio u
molitvenom životu i odnosu s braćom i
sestrama.
Svatko od nas u razdoblju od godinu dana
sigurno potaknut milošću Božjom učini neko
dobro. Ipak mislim da nam često ponestaje
hrabrosti da ustrajno činimo dobro. Mnoga su
braća i sestre dobro počeli život u bratstvu, bili
jako nadareni, a kasnije su se izgubili jer nisu
bili povezani s bratstvom. Nije ta povezanost
toliko u formama, nego u odgovornosti, vladanju svojim strastima, osvajanju
srca dobrotom i privlačnosti primjerom. Odvažimo se ove godine ne samo biti
u istom bratstvu s braćom i sestrama, nego ih i voljeti. U dobrohotnosti, molitvi,
otvorenom i iskrenom razgovoru, čuvanju onoga što ti brat i sestra povjeri,
volimo braću i sestre. Tako će mnogo toga što je sv. Franjo uspio, uspjeti i nama.
Ove godine je 800. obljetnica rođenja sv. Ljudevita. Želim da, slaveći taj lijep
jubilej, rastemo po njegovu zagovoru prije svega u sposobnosti susretanja sa
svima i dosljednosti između riječi i djela, što je prelijep zadatak za svakoga od
nas.
Zahvaljujem svima za dosadašnje služenje u našemu bratstvu i molim
zagovor sv. Franje kako bismo unatoč svim svojim slabostima mogli nositi ono
dragocjeno, nepropadljivo blago koje u nas unosi Isus Krist snagom svoga Duha.
Neka nam ne dodija činiti dobro. Da se nove milosti Gospodnje u ovoj godini
utjelove i dođu među nas, u naše bratstvo, u našu braću i sestre, molimo zajedno
Gospodina. On neka nas blagoslovi i sveudilj vodi i čuva.
fra Petar Cvekan, duhovni asistent
HVALITE I BLAGOSLIVLJAJTE GOSPODINA MOGA,
ZAHVALJUJTE I SLUŽITE MU U PONIZNOSTI VELIKOJ.

