RAST U ZAJEDNIŠTVU
DUHOVNI POTICAJ
Iz pisma sv. Pija iz Pietrelcine Luciji Fiorentini, 11. siječnja 1917:
“Tijekom toga stanja suhoće i osame duha ne uznemiruj se što ne možeš
služiti Bogu po svome zadovoljstvu, jer dok se prilagođuješ njegovim
htijenjima, služiš mu prema njegovoj volji, koja je kudikamo bolja od tvoje.”
MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA TRAVANJ
Opća: Za mladiće i djevojke, da umiju velikodušno odgovoriti na svoj
poziv, promotrivši ozbiljno i mogućnost da se posvete Gospodinu u
svećeništvu ili u posvećenu životu. OFS: Za nacionalna bratstva Venezuele i
Filipina i za Peti kongres OFS-a i Frame u Aziji i Oceaniji. Oče naš…
TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2017.
Tema za travanj je “Oče naš” (Tumačenje Očenaša).
Pitanja za razgovor u bratstvu:
1. Nauči nas moliti! Tako su braća s čežnjom tražila Franju da ih nauči
moliti. Imate li i vi takvu čežnju u svome srcu? Čak i za molitve čije riječi
već znate? Ili se vaša molitva svodi na izgovaranje riječi?
2. Franjo već na samom početku molitve “opisuje“ Boga pridjevajući mu
neke nazive. U kojem od tih naziva vi najčešće prepoznajete Boga i svoj
odnos s njime (ili imate neki drugi)?
3. Je li Bog vladar u vašim srcima, u vašim savjestima, u vašem životu?
4. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji – Volja Božja se poistovjećuje s ljubavlju, i obratno. Bog hoće da ga ljubimo i da se ljubimo. Na koji
način vršimo volju Očevu? Kako ljubimo i kako pokazujemo tu ljubav?
5. Molitva Oče naša govori i o oprostu. Božjem oprostu nama i našem
oprostu bližnjima. Koliko živimo taj oprost koji svakodnevno molimo?

NAKANE ČASOSLOVA
o Za skrušeno i ponizno ispovijedanje grijeha.
o Za strpljivo nošenje bremena jedni drugima.
o Za uskrsnu vedrinu naše Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
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

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXXVI., br. 4 (410) – 2. travnja 2017.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Već smo dobro ušli u korizmu. S
obzirom na brzo odvijanje ritma našega
života dobro bi bilo zapitati se da li smo i
usvojili sadržaj korizme? Koliko smo se
uistinu otvorili Božjoj riječi i koliko nam
je ona otvarala nove vidike za jedan
vjerniji hod Isusovim putem? Koliko smo
rasli u raspoloženju umiranja sebi da bi
drugi mogli lakše živjeti pored nas? Još
nije kasno za novi početak i hrabriji hod!
U vedrini ovoga proljeća neka vedri i
naša duša. Neka se otapaju ledovi naše
zatvorenosti; nevoljkosti, mlakosti koja
nas sputava. Možda će se netko pozvati na
svoje godine, svoje umore i tako se oneraspoložiti za bilo što novo. No, Gospodin
je uvijek mlad, uvijek raspoložen dati
nove snage i milosti.
Pogledajmo kako se sve budi, sve obnavlja i kako se priroda zaodijeva
u novo ruho, kako sve cvjeta da bi kroz ljeto zorilo i u jesen donijelo
plodove!
Evo, s tim raspoloženjem nastavimo svoj korizmeni hod. To će biti i
najbolja priprava za proslavu blagdana nad blagdanima – Uskrsa. Da naš
hod bude ne u raspravama i nadmetanjima nego ponizni hod rasta u
kreposti i milosti. U tom duhu svakoj sestri i svakome bratu želim
SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS!
Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

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

HVALITE I BLAGOSLIVLJAJTE GOSPODINA MOGA,
ZAHVALJUJTE I SLUŽITE MU U PONIZNOSTI VELIKOJ.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
5. travnja: Bratski razgovori
26. travnja: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
26. travnja: Predavanje uz Dan planeta Zemlje
28. travnja: Blagdan bl. Lukezija, dan bratstva i godišnja obnova zavjeta
7. svibnja: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA
3. travnja: "Mudraci” (6. god.)
11. travnja: "Bl. Alojzije Stepinac” (7. god.)
25. travnja: "Asiški seraf” (18. god.)
1. svibnja: "Ovčice Božje” (12. god.)
2. svibnja: "Asiz” (13. god.)
4. svibnja: "Nebeski glasnici” (9. god.)
5. svibnja: "Betanija” (15. god.)
6. svibnja: "Tabor” (16. god.)
"Brat Anđeo” (10. god.)
"Sv. Ljudevit kralj” (5. god.)
7. svibnja: "Franjo” (17. god.)
"Poverello” (17. god.)
BIBLIJSKA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.
LIKOVNA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu.
Odnedavno u sklopu Likovne skupine djeluje i Kreativna radionica. Susreti su
srijedom u 16 sati na II. katu.
LITERARNA SKUPINA
Skupina se sastaje svake druge srijede u mjesecu od 17.30 do 18.30 sati.
KARITATIVNA SKUPINA
Zahvaljujemo braći i sestrama na pomoći i donacijama tijekom prodajne
izložbe sadnica i kolača u nedjelju 26. ožujka. Prikupljeno je 6.030 kn.
izlo
Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 4. travnja u 17 sati, kad ćemo
se dogovoriti o podjeli uskrsnih paketa.
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 5. travnja je četvrta prilika za Bratske razgovore. Početak je u
19.30 sati u sobi na I. katu. U temu ovog susreta “Trpljenje koje (nas)
preobražava” uvest će nas brat Stjepan Tomić.
Pozvani su svi koji žele podijeliti svoje ideje i prijedloge, iskustva i želje.
DAN PLANETA ZEMLJE
Dan planeta Zemlje 22. travnja ove godine pada u subotu, pa će
prigodno predavanje biti održano u srijedu 26. travnja u 19.30 sati. Detaljnije
informacije bit će naknadno oglašene na web stranici i oglasnoj ploči.

DAN BRATSTVA i GODIŠNJA OBNOVA ZAVJETA
Spomendan bl. Lukezija, prvog poznatog svjetovnog franjevca, ujedno
obilježavamo i kao dan našeg mjesnog bratstva.
Kako ove godine dan godišnje obnove zavjeta (16. travnja) pada na Uskrs,
zavjete ćemo obnoviti pod večernjom sv. misom u 18.30 u našoj crkvi baš na
spomendan bl. Lukezija.
UMRLI
Dana 24. ožujka u 80. godini svoj vremeniti život vječnim zamijenila je
naša sestra Marija Badar, s. Leopolda. Vječne zavjete položila je 2. veljače
1986. u generacijskoj skupini “Misije“.
Preporučamo u molitve našu pokojnu sestru.
GENERACIJSKE SKUPINE
Generacijske skupine se sastaju prema vlastitom rasporedu ili
dogovoru. Potičemo skupine koje se ne sastaju ili su ostale tek na nekolicini
do
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.
SKUPINA ZA PALIJATIVNU SKRB
Skupina će iznimno imati susret prvu i četvrtu srijedu u mjesecu, dakle
4. i 26. travnja 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.
MOLITVA “ŽIVE KRUNICE”
Molitva žive krunice u našem Bratstvu započinje u svibnju novim
krugom molitve za 2017./2018. godinu.
Listić sa redoslijedom molitve otajstava krunice možete preuzeti u sobici
OFS-a prije i poslije skupštine ili petkom od 17.30 do 18.00 i 19.15 do 19.45.

