RAST U ZAJEDNIŠTVU
FRANJEVAČKA PJESMARICA: LJUBAV NIJE LJUBLJENA
Koliko si nas silno ljubio – Isuse moj,
Sebe si sama predao – Isuse moj,
na križu si završio, u ranama krvlju obliven,
ostavljen od svih, zaboravljen – Isuse moj.
Sebe nisi čuvao – Isuse moj,
grijehe si naše ponio – Isuse moj,
svu bijedu našu uzeo, do dna se ponizio,
jer si nas silno ljubio – Isuse moj.
Ouo, ouo.. kako da ne plačem,
ouo, ouo.. da žalostan ne budem?
Kada nikog nema da ljubav Njemu uzvrati,
kada nikog nema da sa mnom zaplače;
Što ljubav nije ljubljena…
GENERACIJSKE GRUPE
Generacijske grupe se sastaju prema vlastitom rasporedu ili dogovoru.
Svi susreti su nam na rast u vjeri i zajedništvu.
TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2016.
Sveti Otac je bulom Misericordiae vultus proglasio izvanrednu Svetu
godinu milosrđa. Nacionalno povjerenstvo za formaciju stoga preporučuje
teme iz Bule; za siječanj: uvod i br. 1 – 5., veljaču: br. 17. – 19., ožujak: br. 6. –
9., travanj: br. 10. – 16., svibanj: br. 20. – 25., te za lipanj: Porcijunkulski oprost.
MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELJAČU
Za OFS i Framu u Aziji. Oče naš.
NAKANE ČASOSLOVA
o Za solidarnost.
o Za naš izborni kapitul.
o Za Glasnike Velikoga kralja i njihove obitelji.
Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista “Brat Franjo” i glasilo Hrvatskog
nacionalnog bratstva OFS-a “Bratstvo”
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MJESEČNI OGLASI
God. XXXV., br. 3 (397) – 6. ožujka 2016.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
U našem redovitom mjesečnom hodu, za
ožujak nam je predložen još jedan pogled na
Lice milosrđa, Krista Gospodina, čiju ćemo
muku, smrt i uskrsnuće proslaviti. Na
mnogim stranicama Staroga zavjeta pri
opisivanju Božje naravi nalazimo izraz
„strpljiv i milosrdan“, što se konkretno
pokazuje u mnogim djelima povijest
spasenja, gdje Božja dobrota prevladava nad
kaznom i uništenjem. Na osobit je način to
vidljivo u pokorničkim psalmima i u
psalmima Halela.
U Novome pak zavjetu sva znamenja koja
Isus čini, prije svega prema grješnicima,
siromašnima, isključenima, bolesnima i
onima koji trpe, u znaku su milosrđa. Sve u
Njemu govori o milosrđu. Ništa u Njemu nije
lišeno suosjećanja. Tako bismo mogli reći da
se psalamski poklik: „Vječna je ljubav
Njegova!“ (Ps 136) sretno spaja s otajstvom
objave Presvetoga Trojstva kao otajstva
ljubavi „Bog je ljubav“ (1Iv 4, 8.16) – i to ljubav koja se milosrdno „prelijeva“ i razdaje ljubljenima, svim ljudima!
Kad pogledamo o čemu nas Isus poučava u prispodobama, vidimo da
milosrđe nije samo Očevo djelo, nego postaje i kriterijem za utvrđivanje tko
su Njegova prava djeca: pozvani smo živjeti milosrđe, jer je ono nama
najprije očitovano. Opraštanje uvreda postaje tako najočitiji izraz
milosrdne ljubavi i za nas kršćane nezaobilazni je imperativ. To je uistinu
oruđe stavljeno u naše krhke ruke, da bismo postigli radost srca. Upravo tu
radost i mir koji samo Bog može dati donosi Uskrsli svojim učenicima, a to
želim i svima vama, sestrama i braći članovima Franjevačkoga svjetovnog
reda u Zagrebu na Kaptolu: blagoslovljen Uskrs!
Fra Krunoslav Kocijan, duhovni asistent
HVALITE I BLAGOSLIVLJAJTE GOSPODINA MOGA,
ZAHVALJUJTE I SLUŽITE MU U PONIZNOSTI VELIKOJ.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA

OBAVIJESTI

10.-12. ožujka: Korizmena duhovna obnova
13. ožujka: Prodajna izložba sadnica
18. ožujka: Vendelinovo
23. ožujka: „Poziv u svijetu” - emisija našeg bratstva na Radio Mariji
3. travnja: Mjesečna skupština u 16.30 i sv. misa u 18.30
OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH GRUPA
6. ožujka: “Put“ (5. god.)
3. travnja: “Mudraci” (5. god.),
BIBLIJSKA GRUPA
Grupa se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.
LITERARNA GRUPA
Grupa se sastaje svake druge srijede u u mjesecu od 17.30 do 18.30 sati.
LIKOVNA GRUPA
Grupa se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu.

IZBORNI KAPITUL BRATSTVA
Izborni kapitul će se održati u subotu 23. travnja u dvorani u Sigetu. Bira
se novo vijeće našeg mjesnog bratstva koje čine: ministar (služitelj),
zamjenik ministra (služitelja), tajnik, blagajnik, povjerenici za formaciju,
Framu i Caritas te tri vijećnika. Kandidacijske liste se oblikuju do sljedeće
skupštine na način da sva braća i sestre mogu svoje prijedloge (na posebnim
kandidacijskim listićima) za pojedine službe dati stavljanjem u kutiju u
sobici ili slanjem elektroničke pošte na kaptol@ofs.hr. Poželjno je prije toga
provjeriti s osobom koju se predlaže da li je spremna prihvatiti pojedinu
službu. Ujedno pozivamo svu braću i sestre na molitvu za uspjeh kapitula.

KARITATIVNA GRUPA
Paketi za braću i sestre iz Bratstva koje tradicionalno pohađamo moći će
se podignuti u subotu 19. ožujka tijekom dana.
Isti dan će se posjetiti svećenički dom Sv. Josipa na Kaptolu.
Redovni mjesečni susret grupe za održat će se u utorak 8. ožujka u 16.30 sati.
OBITELJSKA GRUPA
U subotu 19. ožujka od 9 do 13 sati na II. katu, održat će se predavanje
na temu "Izazovi odrastanja i obitelj". Predavači su Maja Mulović, Dijana
Bello i Ana Guberina. Ulaz je slobodan.
GRUPA ZA PALIJATIVNU SKRB
Grupa će imati svoj susrete drugu i četvrtu srijedu u mjesecu 9. i 23.
ožujka u 17 sati u Sigetu.
GRUPA „RUŽE SV. ELIZABETE”
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti imat će susret
8. ožujka u 14 sati u podnožju Križnog puta na Ksaveru te pozivaju i sve koji
se mogu prepoznati u ovim bolestima, da im se pridruže.
DEŽURSTVA
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 nazvati i doći svi koji trebaju palijativnu skrb ili bi se htjeli uključiti u
naš 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).

STATUT MJESNOG BRATSTVA
U pripremi je Statut našeg mjesnog bratstva čije usvajanje je predviđeno
u sklopu
sk
nadolazećeg izbornog kapitula. Prijedlog teksta Statuta će u
međuvremenu biti dostupan u sobici i na web stranici bratstva svoj braći i
sestrama za čitanje i davanje komentara i primjedbi.
KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA
Tradicionalni korizmeni seminar će se održati od 10. do 12. ožujka pod
geslom „Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.” (2 Kor 6,2).
Prva dva dana započinje u 17 sati, a sveta misa je u 18.30 sati. Treći dan
početak je u 9.45 sati, a sveta misa je u 11 sati. Plakat s detaljima se može
vidjeti na oglasnoj ploči i na našoj web stranici.
PRODAJNA IZLOŽBA SADNICA
Pozivamo braću i sestre da se uključe u prodajnu izložbu sadnica i
kolača u nedjelju 13. ožujka u cilju prikupljanja financijskih sredstava za
uskrsne pakete i pomoć potrebnoj braći i sestrama. Sadnice, kolače i ostali
prigodni predmeti će se moći donijeti dan ranije, u subotu 12. ožujka, poslije
podne, u sobicu ili na portu samostana.
DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
Svotu od 40 kn za ovu kalendarsku godinu potrebno je uplatiti na žiroračun
ču našeg bratstva uz poziv na broj “100” i opis plaćanja “Doprinos za više
razine - ime i prezime”. Ujedno potičemo sve koji su u mogućnosti te su bolje
upoznati s oskudicom pojedine braće i sestara da se solidariziraju s njima.
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, “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.

