OBAVIJESTI

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
14.-17. studenog: Proslava blagdana sv. Elizabete Ugarske, zaštitnice OFS-a
25. studenog: “Poziv u svijetu” - emisija OFS-a na Radio Mariji
28. studenog: Kapitul Mjesnog bratstva
6. prosinca: Prodajna izložba knjiga
Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

GODIŠNJICE ZAVJETA
15. studenog: “Anima” (17. god.)
20. studenog: “Klara” (22. god.)
16. studenog: Božena Kruz (35. god.)
23. studenog: “Emanuel” (19. god.)
19. studenog: Mandica Taušan (52. god.) 28. studenog: “Emaus” (20. god.)
Nevenka Župan,
5. prosinca: Zorica Živković-Tekavčić
Anica Bolf,
(33. god.),
Štefanija Cingel (20. god.)
“Magni#icat” (16. god.)
“Abba” (15. god.)
6. prosinca: “Marija Anđeoska“
“Metanoja” (21. god.)
(27. god.)

BIBLIJSKA GRUPA
Grupa se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.

LITERARNA GRUPA
Grupa se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu.

KARITATIVNA GRUPA
Zahvaljujemo svima na pomoći i donacijama tijekom prodajne misijske izložbe.
Prikupljeno je 5.600 kuna za naše misije.
U tijeku je akcija “Jesen sv. Franje” prikupljanja zimnice, pa pozivamo sve da
svojim donacijama popune “smočnicu” koja je namijenjena Božićnim paketima
za našu braću i sestre u potrebi.
Redovni sastanak će biti u utorak 10. studenog u 16.30 sati. Posebno pozivamo
nove članove bratstva da se prijave i uključe u pružanju pomoći najpotrebnijima.

GRUPA ZA PALIJATIVNU SKRB
Grupa će imati svoj susret drugu i četvrtu srijedu u mjesecu 11. i 25. studenog
u Sigetu s početkom u 17 sati.

MEDIJSKA GRUPA
Tema ovomjesečne emisije našeg bratstva “Poziv u svijetu” u programu Radio
Marije u redovitom terminu četvrte srijede u mjesecu od 17 do 18 sati ima
naslov “Ususret Godini milosrđa i 800. godišnjici Porcijunkule”.

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 ili 099/312-7749.
Savjeti socijalne radnice kao i mogućnost dogovora za razgovor je na tel. 098
509 814 (Marina Cividini, dipl. soc. radnica).

PROSLAVA BLAGDANA SV. ELIZABETE UGARSKE
Trodnevnica započinje 14. studenoga (subota) kada večernju sv. misu predslavi
fra Rajko Gelemanović, duhovni asistent MB Zagreb-Siget, nakon koje će biti
predstavljanje knjige fra Mirka Jurja Mataušića „Svaka se ulica zove Strasse.
Bilješke iz tuđine“ (sudjeluju dr. Anton Šuljić, dr. Suzana Vrhovski Peran). Dana
15. studenoga (nedjelja) večernju sv. misu predslavi fra Filip Đurđević, mjesni,
područni i nacionalni duhovni asistent Frame, nakon koje će biti predstavljanje
CD-a fra Miroslava Petraca „Dar dobrote“ u kazalištu Komedija (sudjeluju
Davor Terzić, Anita Nježić, Antonio Tkalec, Ivan Benc, Izvor Oreb, Željko
Sesvečan, fra Mate Bašić, fra Ivan Matić). Dana 16. studenoga (ponedjeljak)
večernju sv. misu predslavi fra Ivan Matić, voditelj Kuće susreta Tabor u
Samoboru, nakon koje će biti program „In memoriam – Eriki s ljubavlju“
(sudjeluju s. Marija Dukši, s. Zlatica Živković, s. Antica-Nada Ćepulić, fra Ivan
Matić). Na blagdan 17. studenoga (utorak) svečanu večernju sv. misu predslavi
preč. Zlatko Golubić, župnik župe Pohoda BDM u Zagrebu, član OFS-a.
Prigodna prodaja “ruža sv. Elizabete” u korist pučke kuhinjice će biti u nedjelju
15. studenog u vremenima oko svetih misa.

KAPITUL MJESNOG BRATSTVA
Ovogodišnji Kapitul će se održati u prostorijama naše crkve i samostana. Tema
će mu biti “Kako povezati dobne skupine u bratstvu Franjevačkog svjetovnog
reda” o kojoj će govoriti b. Dario Brigić, s. Ana Fruk i fra Krunoslav Kocijan.
Započet će u crkvi sv. misom u 10 sati pod kojom će svoje prve privremene
zavjete dati generacijska grupa “Vječni zaljubljenici” i to mlađe braće i sestara
poteklih iz Franjevačke mladeži. Završetak Kapitula se predviđa do 14 sati.

PRODAJNA IZLOŽBA KNJIGA
U nedjelju 6. prosinca održat će se prodajna izložba knjiga u svrhu prikupljanja
#inancijskih sredstava za potrebe Caritasa. To su jedini prihodi za popunjavanje
Božićnih paketa i pomoći najpotrebnijima sa simboličnim iznosima pa
pozivamo sve koji su u prilici da svojim prilozima i darovima tome pomognu.
Prodavat će se knjige ali i kolači pa molimo one koji su u mogućnosti da u
subotu ili nedjelju ujutro donesu kolače za prodaju. Hvala unaprijed na dobroti.

UMRLI
Dana 2. studenog u 75. godini svoj vremeniti život vječnim zamijenio je naš
brat Ivan Džaja, b. Franjo. Vječne zavjete položio je 20. studenog 1993. u generacijskoj grupi “Klara”. Preporučamo u molitve našeg pokojnog brata.

DONACIJE I UPLATE
Svi doprinosi i prilozi se uplaćuju na žiro-račun bratstva s pozivom na broj
prema namjenama: “89” za bratstvo, “99” za potrebe karitativne grupe, “100”
za doprinose za više razine (40 kn, uz opis plaćanja “Doprinos za više razine ime i prezime”), “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.

RAST U ZAJEDNIŠTVU
OSVRT NA SUSRET ANIMATORA GENERACIJSKIH GRUPA
Dana 24. listopada održan je susret animatora generacijskih grupa na kojem je
bilo prisutno 16 animatora. Započeo je u 9 sati slavljem svete mise na kojoj je
sudjelovao Viteški Red Svetog Groba Jeruzalemskog a predvodio ju je p. Mario
Crvenka uz našeg duhovnog asistenta p. Krunoslava. Nakon okrjepe i zakuske
u 10 sati započeo je radni dio na temu braka i obitelji prema nauku Katoličke
crkve i reformi našeg pape Franje. Animatorica generacijske grupe „Betanija“
sestra Sonja Tomić održala je prigodno predavanje na tu temu uz rad po grupama. Nakon završne molitve susret je završio posjetom grobu našeg blaženika
Alojzija Stepinca kojeg je predvodio naš duhovni asistent.

GRUPA “RUŽE SV. ELIZABETE”
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti imat će susret po
dogovoru. Molimo za svu bolesnu i potrebitu braću i sestre, a posebno one koji
su se preporučili u molitve: Zdenko, Gordana i Božidar.

NOVA GRUPA KANDIDATA I SIMPATIZERA
Drugi susret nove grupe kandidata i simpatizera će biti u četvrtak 12. studenog
poslije večernje sv. mise.

KANONIZACIJA RODITELJA SV. MALE TEREZIJE
Kako je već i bilo najavljeno, tijekom prošlomjesečne Biskupske sinode o obitelji,
a na Svjetski dan misija te 90 godina od proglašenja svetom Terezije od Djeteta
Isusa, papa Franjo je 18. listopada uz sudjelovanje velikog mnoštva vjernika
proglasio svetima njezine roditelje Louisa Martina i Mariju Zéliu Guerin,
franjevačku trećoredicu, očiti primjer obiteljske svetosti, poziva i duboke vjere.
To je prvi slučaj kanonizacije jednog bračnog para.

MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA STUDENI
Za preminule članove Franjevačke obitelji. Za Predsjedništvo Međunarodnog
vijeća OFS-a. Oče naš...

NAKANE ČASOSLOVA:
» Za preminule članove Franjevačke obitelji.
» Za Predsjedništvo Međunarodnog vijeća OFS-a.
» Za bolesne, siromašne i osamljene.
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., IBAN: HR9824840081104162874
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. XXXIV, br. 11 (393) - 8. studenog 2015.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Draga braćo i sestre! Ušli smo u
mjesec studeni, koji započinje krasnom
svetkovinom Svih svetih i posvješćuje
nam sveopći poziv na svetost, a
nastavlja se spomenom Svih vjernih
mrtvih i Spomenom svih pokojnih
članova Franjevačkih redova. Osim
zahvalnosti, poštovanja, sjećanja na
sve dobro, lijepo i plemenito što smo
primili po sestrama i braći koji su
nas „pretekli“ na putu u vječnost,
pred očima nam je i vlastita krhkost i
prolaznost, uvijek sjedinjena s ljubavlju
Boga koji ljubi „prah od kojega smo
svi sazdani“ i kojemu svi naši životi
pripadaju.
Naš nam je zaštitnik sv. Ljudevit i u
tome primjer, budući da je pridavao
veliku važnost zdravlju i svoje je stavove
prenio na vlastitu djecu. Koliko pažnje
mi posvećujemo uravnoteženosti
vlastitih života, brinući se za vlastito
tijelo „kao da nam je najbolji prijatelj“,
kao što je sveti kralj govorio? Njemu su dragi bili i izričaji: „sudjelovati u
Kristovoj muci“ i „proživjeti smrt ujedinjeni s Bogom“. Imaju li i za nas danas
ove riječi isto značenje kakvo im je on pridavao?
Na koncu prošle i na pragu nove liturgijske godine želimo si osvježiti pamćenje
na one koje smo poznavali, naše članove obitelji i prijatelje, sestre i braću iz
mjesnoga bratstva. Važno je i da se potrudimo posjećivati osamljene, bolesne
i starije – trebamo im biti blizu i ponuditi im svoje vrijeme, jednostavnost,
ljudskost i povezanost u istoj karizmi.
fra Krunoslav Kocijan, duhovni asistent
HVALITE I BLAGOSLIVLJAJTE GOSPODINA MOGA,
ZAHVALJUJTE I SLUŽITE MU U PONIZNOSTI VELIKOJ.

