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 SIJEČANJ
Za OFS i Framu u Africi; za mir u svijetu. Oče naš…
TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2017.
Ove godine Nacionalno povjerenstvo za formaciju je pripremilo teme za
mjesečne susrete u mjesnim bratstvima koje se temelje na molitvama sv.
Franje. Nadajmo se da će bolje upoznavanje molitava sv. Franje pomoći i
našemu sve većemu nasljedovanju Krista stopama sv. Franje Asiškoga, na što
smo pozvani kao dio franjevačke duhovne obitelji koju je Duh Sveti podigao u
Crkvi. Tema za siječanj je “Uvod u molitve sv. Franje”.
NAKANE ČASOSLOVA
o Za mir u svijetu.
o Za duh poniznosti, pokore i služenja
o Za duh bratskog prihvaćanja i uvažavanja
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
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RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Ova naša prva godišnja skupština kaptolskog
bratstva pada na blagdan Krštenja Gospodinova
i na završetku ovoga, za nas uvijek, kratkog
božićnog vremena. Božićni događaj nama
Franjinim sinovima i kćerima budi uspomenu
na tog Božjeg Siromaška sv. Franju koji se
nadahnjivao nad siromaštvom štalice, jaslica,
neprihvaćenosti nazaretske obitelji Isusa,
Marije i Josipa od građana Betlehema. Isto tako
nas podsjeća i na Franjine “žive” jaslice i
Franjino vjerom ispunjeno srce tajnom
Utjelovljenja i Božjeg očovječenja. Zato nas
raduje sve više uprizorenja Božića diljem naše
domovine Hrvatske.
Za pohvaliti je neke članove našega bratstva
koji su predbožićnim karitativnim akcijama,
kao i čestitkama za Božić Franjinu ljubav prema
Novorođenome načinili znakovitom i djelotvornom.
Ono što svi mi možemo naučiti pred jaslicama jest biti ponizniji i jedni
drugima prilaziti iskrenije, jednostavnije i srdačnije.
I ovogodišnji prvi dan obilježen je blagdanom Marije Bogorodice. I tu
nam Franjo prednjači u svojoj ljubavi prema svojoj Gospodarici, Učiteljici,
Posrednici, Majci. Ulazimo u stogodišnjicu njezinih ukazanja u Fatimi s
pozivom na obraćenje, molitvom i pokorom. Stoga neće nam biti daleka
pobožnost prvih petaka, prvih subota, hodočašćenja u njezina svetišta,
molitva krunice i suglasje s njezinim srcem u koje se sve „pohranjivalo“ i o
svemu „promišljalo“…
U našoj Nadbiskupiji ova je godina obilježena i Drugom sinodom naše
zagrebačke crkve. U radu Sinode prisutna su i nekoliko braće i sestara
čime je naše bratstvo na Kaptolu počašćeno. Ono što će veseliti sv. Franju
biti će njihov doprinos rastu crkvenosti naše Nadbiskupije.
Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
11. siječnja: Bratski razgovori
25. siječnja: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
2. veljače: Svijećnica, Dan posvećenog života
Početak devetnice Gospi Lurdskoj
5. veljače: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
Prodajna izložba za potrebe bratstva

.)

OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA
2. veljače: “Misije “ (31. god.)
3. veljače: “Ljubav“ (32. god.)
4. veljače: “Brat Sunce” (21. god.)
“Brat Magarac” (10. god.)
5. veljače: “Rivotorto” (33. god.)
“Manji brat” (28. god.)
BIBLIJSKA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.
LIKOVNA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu.
LITERARNA SKUPINA
Skupina se sastaje svake druge srijede u mjesecu od 17.30 do 18.30 sati.

KARITATIVNA SKUPINA
Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 10. siječnja u 17 sati.
Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pridonijeli da Božić i Nova
godina našoj potrebitoj braći i sestrama budu što ljepši i topliji.
SKUPINA ZA PALIJATIVNU SKRB
Skupina će imati susret drugu i četvrtu srijedu u mjesecu, dakle 11. i 25.
siječnja 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
BRATSKI RAZGOVORI
Kao što je već najavljeno na prošloj Skupštini, u srijedu 11. siječnja
krećemo sa Bratskim razgovorima. Početak je u 19:30 sati u sobi na 1. katu.
Tema prvog susreta je “Naše bratstvo – stvarnost i mogućnosti”. Pozvani su
svi koji žele podijeliti svoje ideje i prijedloge, iskustva i želje.
PRODAJNA IZLOŽBA ZA POTREBE BRATSTVA
Pozivamo braću i sestre da se uključe u prodajnu izložbu kolača i
ukrasnih predmeta dana 5. veljače u cilju prikupljanja financijskih sredstava
za više razine OFS-a. Kolače i ukrasne predmete treba donijeti u subotu 4.
veljače poslije podne u našu sobicu ili ostaviti na porti samostana.
HODOČAŠĆE OFS-A i FRAME U KRAŠIĆ
Idućeg mjeseca, 11. veljače (subota) planirano je hodočašće u Krašić.
Zainteresirani se mogu prijaviti od polovine siječnja u sobici OFS-a. Pozvani
su članovi OFS-a i Frame, ali i svi simpatizeri franjevačke duhovnosti.
UMRLI
Dana 2. siječnja u 67. godini svoj vremeniti život vječnim zamijenila je
naša sestra Mira Ivašković, s. Karmela. Vječne zavjete položila je 28.
studenog 1999. u generacijskoj skupini “Emaus“. Preporučamo u molitve
našu pokojnu sestru.
DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
Na početku kalendarske godine podsjećamo 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.

