RAST U ZAJEDNIŠTVU

INTERESNE SKUPINE
Unutar našeg bratstva djeluje desetak interesnih skupina – biblijska,
informatička, karitativna, likovna, literarna, medijska, obiteljska, planinarska,
skupina za ekumenizam i dijalog, skupina za palijativnu skrb, skupina za
socijalnu inicijativu ...
Potičemo svu braću i sestre koji traže način kako bi se više uključili u život
bratstva da pronađu i ulože svoj talent u nekoj od interesnih skupina.
Većina informacija o životu bratstva se može pronaći na našoj web stranici.
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 skupine, “100” za doprinose za
više razine (uz opis plaćanja “Doprinos za više razine - ime i prezime”),
“7001” za pomoć pakistanskoj djeci, “2001” za potrebe skupine za palijativnu
skrb, “3001” za potrebe skupine za očuvanje stvorenog i “4001” za potrebe
kuhinjice za siromašne.
MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA PROSINAC
Za Franjevačku djecu (Glasnike Velikoga Kralja); za nacionalna bratstva
OFS-a u Keniji i Čadu koja slave izborne kapitule. 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 prosinac: Doprinosi za život bratstva.
NAKANE ČASOSLOVA
o Da Gospodin umnoži broj svojih izabranih
o Da Gospodin ublaži patnje prognanih i izbjeglih
o Da nas Gospodin i u novoj godini podrži u činjenju dobra
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. 12 (406) – 4. prosinca 2016.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Draga braćo i sestre! U subotu 26.
studenoga 2016. imali smo Kapitul našeg
mjesnog bratstva ovdje u samostanu na
Kaptolu. I ovoga puta mogli smo osjetiti
“Kako je lijepo i kako je dobro zajedno biti
...“. Uz naše molitve, prikazivanje Gospodinu
različitih trpljenja bolesti, starosti, križnih
Gospodinovih pohođenja, pogledali smo i na
ono koliko smo milosrdne ljubavi iskazali
potrebnima preko pohoda, palijative,
misijske izložbe, akcije ruže sv. Elizabete,
uređivanje lista Brat Franjo... Obradovala
nas je i vijest o osmero novih kandidata.
Na drugu adventsku nedjelju s akcijom
prodaje rabljenih knjiga i kolača, koje će
ispeći ruke vrijednih sestara, pomoć ide u
svrhu potrebitih. Stoga će trebati i više ruku
i srca braće i sestara nego samo onih u
karitativnoj skupini.
S proslavom našega Kapitula mjesnoga bratstva zakoračili smo u ovo
milosno adventsko vrijeme, vrijeme priprave za blagdan Božića, vrijeme u
kojem nam Crkva kroz tri lika otkriva svu dubinu Božje darovanosti u
Isusu Kristu.
Po njemu smo postali “sinovi u Sinu“, braća i sestre, sinovi i kćeri Crkve i
djeca Marijina. Ovo vrijeme pomaže nam u pripremi da bismo i mi poput
proroka Izaije bili drugima vjesnici nade, poput Ivana Krstitelja put do
Isusa i poput Marije naše Zornice otvoreno krilo i srce za Isusov pohod. Ja
bih spomenuo i još jedan zatajni lik, Djevičina Zaručnika, zaštitnika sv.
Obitelji i obitelji Crkve, ali i naše Hrvatske domovine.
Neka nas i ovaj advent učini da budemo neumorni molitelji i činitelji
dobra! U tom duhu želim vam SRETAN BOŽIĆ i Bogom ispunjenu 2017.
godinu!
Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
8. prosinca: Svetkovina Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije
28. prosinca: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
5. siječnja: Blagoslov prostorija (poslije večernje sv. mise)
8. siječnja: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
.)

OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA
5. prosinca: “Magnificat “ (17. god.)
6. prosinca: "Marija Anđeoska“ (29. god.)
7. prosinca: "Marija” (30. god.)
“Porcijunkula” (19. god.)
5. siječnja: “Mir“ (25. god.)
6. siječnja: “Bogojavljenje“ (26. god.)
7. siječnja: “La Verna“ (27. god.)
BIBLIJSKA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.
LIKOVNA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu.

KARITATIVNA SKUPINA
Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 6. prosinca u 17 sati.
U nedjelju 4. prosinca održana je prodajna izložba knjiga i kolača u svrhu
prikupljanja financijskih sredstava za potrebe Caritasa našeg bratstva.
Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali svojim prilozima i darovima.
Prikupljena novčana sredstva namijenjena su božićnim paketima za našu
braću i sestre u potrebi. Božićni paketi se mogu preuzeti u subotu 17.
prosinca cijeli dan u našoj sobici.
SKUPINA ZA PALIJATIVNU SKRB
Skupina će imati susret drugu srijedu u mjesecu, dakle 14. prosinca 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).

OBAVIJESTI
POSJET SVEĆENIČKOM DOMU
U subotu 17. prosinca u 10.45 sati će se u organizaciji karitativne
skupine tradicionalno posjetiti svećenički dom Sv. Josipa na Kaptolu.
Okupljanje je u 10.30 ispred samostanske porte.
PLANINARSKA SKUPINA
Povodom blagoslova jaslica u nedjelju 11. prosinca planinarska skupina
organizira izlet na Sljeme. Detaljnije informacije će uskoro biti na oglasnoj
ploči.
IZLOŽBA SLIKA
Povodom Božića Likovna skupina našeg mjesnog bratstva organizira
prodajnu izložbu slika i ukrasnih vjenčića. Otvorenje izložbe bit će u subotu
10. prosinca 2016. nakon večernje sv. mise u sobi OFS-a na II katu.
Slike se mogu pogledati (i kupiti) do kraja prosinca.
VJENČANI
Dana 12. studenog s. Marta Vuco iz generacijske skupine "Vječni
zaljubljenici" sklopila je sakrament ženidbe s Domagojem Kosom. A dana 19.
studenog b. Mario Maričević, iz generacijske skupine “Brat Magarac” sklopio
je sakrament ženidbe s Marijom Drča.
Molimo za nove obitelji!
DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
Na kraju kalendarske godine podsjećamo sve koji to još nisu učinili na
podmirivanje doprinosa za više razine OFS-a. Ujedno potičemo one koji su u
mogućnosti da se solidariziraju s braćom i sestrama u oskudici.
Svotu od 40 kn potrebno je uplatiti na žiro-račun našeg bratstva uz poziv na
broj “100” i opis plaćanja “Doprinos za više razine - ime i prezime”.

POMOĆ PAKISTANSKOJ DJECI
Naš brat Inderyas Sardar iz bratstva OFS-a u Karachiju u Pakistanu moli
pomoć za uzdržavanje i školovanje posvojene djece. Svojom ljubavlju i
darovima uljepšajmo Božić našoj siromašnoj i progonjenoj braći i sestrama.
Svoje priloge možete ostaviti u našoj sobici ili uplatiti na kunski žiro-račun
našeg bratstva (uz poziv na broj “7001”).
Više o tome se može pročitati na adresi
http://kaptol.ofs.hr/oznake/pomoc-pakistanskoj-djeci/.
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.

