RAST U ZAJEDNIŠTVU
DUHOVNI POTICAJ
Iz pisma sv. Pija iz Pietrelcine franjevačkoj trećoredici Eleni Bandini, 25.
siječnja 1914:
“Radi postojano za spasenje naše braće i posvješćuj svima duh svetoga
Franje, koji je Duh Isusa Krista. Društvo ima potrebu za obnovom i ja ne
poznajem učinkovitije sredstvo doli da svi budu trećoredci svetoga Franje i
žive po njegovu duhu. Pod tim uvjetom, ubrajam te među svoje predrage
kćeri.”
POMOĆ PAKISTANSKOJ DJECI
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 se može pročitati na adresi
http://kaptol.ofs.hr/oznake/pomoc-pakistanskoj-djeci/.
MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELJAČU
Za društvene i političke vođe. 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 veljaču je “Svevišnji, slavni Bože” (Molitva pred raspelom).
NAKANE ČASOSLOVA
o Za zdravlje duha, duše i tijela.
o Za duhovno ozdravljenje našega bratstva.
o Za proglašenje svetim blaženog Alojzija Stepinca.
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,
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RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Ovog
tjedna
proslavili
smo
blagdan
Gospodinovog prikazanja u Hramu ili Svijećnicu.
Majka Crkva tog se dana prisjeća svojih posvećenih
sinova i kćeri koji su po daru poziva otkrili
vrijednost evanđeoskih savjeta: poslušnosti,
siromaštva i čistoće, te ih pretvorili u svoj zavjet
Bogu. Tako smo i mi, franjevci i franjevke, u svijetu
također otkrili te vrijednosti te smo se posvetili
Bogu po našim zavjetima franjevačkih svjetovnjaka
ili framaškim obećanjima. Znamo da tako predan i
posvećen život Bogu nije moguć bez Božje milosti,
ali i osobnog nastojanja oko rasta u kršćanskoj
savršenosti. Uz milost Božju potrebni su i budnost
duha i samozatajnost, ali i ono što se kaže: “Božji
dar i vlastiti mar”. Napose, kako nas potiče i poruka
naših poglavara za ovogodišnji Dan posvećenog
života: "Neka sve redovnice, redovnici i laici posvećeni u svijetu tako žive
svoj poziv da svatko u njima otkrije milosrdnu Očevu ljubav.“
U ovakvom nastojanju oko kršćanske savršenosti i prihvaćanju
milosrdne Očeve ljubavi može nam izvrsno nadahnuće biti naš franjevački
subrat blaženi Alojzije Stepinac. Franjo je bio okrenut toj Očevoj ljubavi i
svjedočanstvom života ju ostvario. Kao što je njemu Gospa bila potpora
tako i nama neka bude zagovor i pomoć. Stoga i mi, koliko nam mogućnosti
dopuštaju, hodimo u ovoj devetnici Gospi Lurdskoj do naše kaptolske
“Bijele Gospođe” da i mi poput njezine odabranice, svete Bernardice,
budemo duše molitve, pokore, šutnje i predanja.
Na sam blagdan Gospe Lurdske hodočastit ćemo u Krašić i u Jasku i time
ćemo si posvješćivati da smo na svijetu samo hodočasnici prema nebeskoj
zbilji. Ako to nebesko bude više prisutno manje će među nama biti
prijepora i priča, a više strpljivog hoda i međusobnog uvažavanja i
prihvaćanja!
Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
8. veljače: Bratski razgovori
10. veljače: Blagdan bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika Područnog bratstva
11. veljače: Hodočašće OFS-a i Frame u Krašić
18. veljače: Radni susret animatora
28. veljače: Cjelodnevno klanjanje pred Presvetim
5. ožujka: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA
5. veljače: “Rivotorto” (33. god.)
“Manji brat” (28. god.)
18. veljače: “Efffata“ (16. god.)
1. ožujka: “Radost“ (19. god.)
GENERACIJSKE SKUPINE
Generacijske skupine se sastaju prema vlastitom rasporedu ili
dogovoru. Potičemo skupine koje se ne sastaju ili su ostale tek na nekolicini
braće i sestara da pronađu blisku skupinu kojoj bi se pridružili.
Naše bratstvo broji skoro 60 trajno zavjetovanih generacijskih skupina. Svi
susreti su nam na rast u vjeri i zajedništvu.
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 7. veljače u 17 sati.
SKUPINA ZA PALIJATIVNU SKRB
Skupina će imati susret drugu i četvrtu srijedu u mjesecu, dakle 8. i 22.
veljače 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 blagajnica dežura utorkom (17.00-18.00), a ostali
članovi Vijeća četvrtkom (17.30-18.10) i petkom (17.30-18.00).
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.
Ured palijativne skrbi u Sigetu radi svaki radni dan od 8 do 16 sati. Broj
telefona je 01/5588-917 ili 099/312-7749.

OBAVIJESTI
BRATSKI RAZGOVORI
U srijedu 8. veljače nastavljamo s Bratskim razgovorima. Početak je u
19.30 sati u sobi na I. katu. U temu ovog susreta “Bratstvo – zajednica
pozvana na dijalog” uvest će nas brat Igor Kanižaj.
Pozvani su svi koji žele podijeliti svoje ideje i prijedloge, iskustva i želje.
HODOČAŠĆE OFS-A i FRAME U KRAŠIĆ
Naredne subote, 11. veljače hodočastimo u Krašić i Jasku. Polazak je u
8.00 sati ispred Katedrale, a povratak se očekuje do 16 sati. Svetu misu slavit
ćemo u Krašiću u 11 sati.
Ima još nešto slobodnih mjesta pa molimo sve zainteresirane da se što prije
prijave u sobici OFS-a. Cijena je 40 kn.
Pozvani su članovi OFS-a i Frame, ali i svi simpatizeri franjevačke
duhovnosti.

RADNI SUSRET ANIMATORA
Radni susret animatora održat će se 18. veljače na II. katu. Kao i obično,
susret će započeti u 9 sati svetom misom.
Duhovni nagovor na temu “Prave i krive slike naše franjevačke duhovnosti”
održat će naš duhovni asistent fra Venancije Mihaljević, a s. Klara Kožarić iz
generacijske skupine “Sveti Pio iz Pietrelcine” svjedočit će o iskustvu života u
bratstvu.
ROĐENI
Dana 30. siječnja naša sestra Aleksandra Plavec (r. Kargačin) iz
generacijske skupine “Brat Vjetar“ rodila je sina Leonarda, svoje treće dijete.
Čestitamo!
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 kod blagajnice u sobici OFS-a, ili na žiroračun našeg bratstva uz poziv na broj “100” i opis plaćanja “Doprinos za više
razine - ime i prezime”.
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.

