RAST U ZAJEDNIŠTVU
GODIŠNJI KALENDAR 2016/17.
Novi godišnji kalendar događanja u našem bratstvu za razdoblje do ljeta
2017. objavljen je na web stranici našeg bratstva na adresi:
http://kaptol.ofs.hr/godisnji-kalendar-2016-2017.
MEDIJSKA SKUPINA
Skupina priprema redovitu mjesečnu emisiju “Poziv u svijetu” našeg
bratstva na Radio Mariji. Pregled svih dosadašnjih emisija s mogućnošću
preslušavanja njihovih snimaka je dostupan na web adresi:
http://kaptol.ofs.hr/oznake/poziv-u-svijetu/.
POMOĆ PAKISTANSKOJ DJECI
Naš brat Inderyas Sardar iz bratstva OFS-a u Karachiju 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”). Više o tome može se pročitati na web adresi:
http://kaptol.ofs.hr/oznake/pomoc-pakistanskoj-djeci/.
MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA LISTOPAD
Za nacionalna bratstva Hrvatske, Francuske, Tanzanije i Indije koji slave
izborne kapitule; Za Predsjedništvo MVOFS-a; Za bratski i pastoralni pohod
SAD-u, Kubi i Kanadi. Oče naš…
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 listopad: Odgovornost za život u bratstvu; za studeni:
Struktura i službe u Redu; za prosinac: Doprinosi za život bratstva.
NAKANE ČASOSLOVA
o Za pravi duh franjevačkog služenja u našem bratstvu
o Za misije i misionare
o Za promicanje ideje “Duha Asiza”
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: Milka Marjanović, 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. XXXV., br. 10 (404) – 9. listopad 2016.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Draga braćo i sestre! Mjesec listopad za nas
franjevce i franjevke prebogat je sadržajem,
dobrotom i požrtvovnošću voditelja našega
franjevačkog bratstva na Kaptolu, fra Zdravka
Lazića, gvardijana, i fra Petra Cvekana, vikara,
koji su nas franjevačkim seminarom obilno
duhovno nahranili i pripremali nas na
proslavu blagdana sv. Franje. Radosni smo
što su i ove godine glavno misno slavlje
predvodila braća dominikanci. Svojom
prisutnošću podsjetili su nas na duboko
prijateljstvo sv. Dominika i sv. Franje što je
obogatilo njihov apostolski žar. Neka i nama
to bude poticaj na vjernost svome poslanju.
U ovome mjesecu krunice i mi po našoj
dnevnoj krunici možemo biti ona Cesarićeva
mala kap u slapu Božje ljubavi.
Proteklih dana papa Franjo našao se u Asizu
u molitvi za mir i sa brojnim predstavnicima
različitih vjerskih zajednica. Možemo reći da
“Duh Asiza“ živi na nov način i nama govori da se ne umorimo u
podržavanju “Duha Asiza“ koji je i u ovom mjesecu pred nama.
Pred nama je i “misijska nedjelja“. Sv. Franjo i sam je pošao među Saracene,
ali je i poput Gospodina Isusa koji je slao svoje učenike, tako i on slao braću
da budu glasnici mira i navjestitelji Evanđelja.
Zahvalan sam fra Krunoslavu Kocijanu za duhovnu asistenciju tijekom
protekle dvije godine. On je sada magister naših juniora, kojih je hvala
Bogu, lijepi broj. Vjerujem da i vi imate udjela u tome kao vjerni molitelji i
pratitelji. Ova smjena s njega na mene, želim biti objektivan i iskren, je kao
da smo sišli “s konja na magarca“. Zato vam se preporučam u molitve i
strpljivost. Ja sam u franjevaštvo stasao iz OFS-a, a izgleda da ću tako i
završiti.
Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA

OBAVIJESTI

11. listopada: Nova grupa kandidata i simpatizera
16. listopada: Misijska izložba
22. listopada: Radni susret animatora
26. listopada: “Poziv u svijetu” - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
27. listopada: Dan duha Asiza
2. studenog: Godišnje klanjanje pred Presvetim
6. studenog: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

NOVA SKUPINA KANDIDATA I SIMPATIZERA
Okupljanje novih kandidata za ulazak u naše bratstvo bit će u utorak 11.
listopada poslije večernje sv. mise (oko 19.15 sati).

.)

OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA
11. listopada: “Špilja” (24. god.)
12. listopada: “Sv. Mihael” (2. god.)
13. listopada: “Sv. Ivan Pavao II“ (3. god.)
“Zrno“ (3. god.)
3. studenog: “Na žalu” (14. god.)
4. studenog: “Brat Leon” (15. god.)
BIBLIJSKA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.
LITERARNA SKUPINA
Skupina se sastaje svake druge srijede u mjesecu od 17.30 do 18.30 sati.
LIKOVNA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu.
KARITATIVNA SKUPINA
Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 11. listopada u 17 sati.

SKUPINA ZA PALIJATIVNU SKRB
Skupina će imati susret drugu i četvrtu srijedu u mjesecu, dakle 12. i 26.
listopada u 17 sati u Sigetu.
Zainteresirani za sudjelovanje u Skupini za uzajamnu potporu oboljelih od
malignih bolesti “Ruže sv. Elizabete“ mogu se javiti na broj 099/312-7749.
DEŽURSTVA
U našoj sobici se dežura utorkom (17.00-18.30).
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).

MISIJSKA IZLOŽBA
U nedjelju 16. listopada održat će se prodajna izložba u cilju
prikupljanja sredstava za naše misije u svijetu. Svoje priloge u vidu predmeta
koji vam više nisu potrebni možete ostaviti u našoj sobici ili na porti
samostana. U sklopu izložbe prodavat će se i kolači pa molimo sve koji su u
prilici da pripreme i donesu svoje slastice.
RADNI SUSRET ANIMATORA
Radni susret animatora održat će se 22. listopada na II. katu. Kao i
obično, susret će započeti u 9 sati svetom misom. Tema susreta je “Karitas u
našem bratstvu”, a predavači su s. Slavica Črnac i naš novi duhovni asistent
fra Venancije Mihaljević.
DAN DUHA ASIZA
Ove godine svečanije obilježavamo tridesetu obljetnicu Dana duha
Asiza pod geslom "Životnost duha Asiza“. U ponedjeljak, 24. listopada u 19.30
sati u dvorani "Tribina grada Zagreba“ Kaptol 27 organizira se tribina. A
tradicionalni međureligijski molitveni susret će se i ove godine održati u
našoj crkvi u četvrtak 27. listopada u 19.30 sati.

GODIŠNJE KLANJANJE PRED PRESVETIM
U sklopu redovitog godišnjeg cjelodnevnog klanjanja Presvetom
Oltarskom Sakramentu 2. studenog ura klanjanja našeg bratstva je od 17 do
18 sati.
UMRLI
Dana 15. rujna u 73. godini svoj vremeniti život vječnim zamijenila je
naša sestra Đurđa Šimunković, s. Marija. Vječne zavjete položila je 7. siječnja
1990. u generacijskoj skupini “La Verna“. Naš brat Franjo Ivanković, b.
Andrija blago je u Gospodinu preminuo 15. rujna u 80. godini. Vječne zavjete
položio je 4. veljače 1996. u generacijskoj skupini “Brat Sunce“.
Preporučamo u molitve našu pokojnu sestru i brata.
ROĐENI
Dana 25. srpnja naša sestra Antonija Rukavina (r. Ćosić) iz generacijske
skupine “Zrno“ rodila je kćer Doru, a 1. rujna sestra Ana Blažević (r. Mički) iz
skupine “Vječni zaljubljenici“ rodila je sina Davida.
Čestitamo!

