RAST U ZAJEDNIŠTVU
POMOĆ PAKISTANSKOJ DJECI
Našš U Pakistanu je počela nova školska godina pa brat Inderyas Sardar iz
Na
bratstva OFS-a u Karachiju moli pomoć za kupovinu školskih knjiga i pribora
za posvojenu djecu. 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/
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.
MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA SVIBANJ
Evangelizacijska: Za kršćane u Africi, da u nasljedovanju Milosrdna Isusa
proročki svjedoče pomirenje, pravdu i mir. OFS: Za nacionalna bratstva
Rumunjske i Bosne i Hercegovine. Oče naš…
TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2017.
Tema za svibanj je “Svet svet svet” (Hvale uz svaki čas).
Pitanja za razgovor u bratstvu:
1. Kako molimo Časoslov – zajednički i pojedinačno?
2. Znamo li u liturgijsku molitvu unijeti potrebe Crkve, svijeta i vremena u
kojemu živimo?
3. Kakvo je naše nastojanje oko svetosti i proslave Boga?
NAKANE ČASOSLOVA
o Da susret hrvatske katoličke mladeži urodi duhovnom
obnovom naše mladeži.
o Da nam Marija bude nadahnuće i zagovor.
o Da nas Gospodin ne ostavi bez svetih duhovnih svećeničkih i
redovničkih zvanja.
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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MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXXVI., br. 5 (411) – 7. svibnja 2017.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Proslavili smo Uskrs, blagdan naše vjere i
kršćanske nade. Opet smo se osvjedočili
kako je život jači od smrti, kako u nama
vjernicima tako i u prirodi. Sve se obnavlja,
cvjeta i raste. Mjesec travanj završili smo
obnovom naših zavjeta na blagdan bl.
Lukezija. Kao bankar i trgovac bio je čovjek
okrenut svjetovnim vrijednostima. No,
slušajući propovijed sv. Franje korjenito je
okrenuo svoj život prema evanđeoskim
vrijednostima. Dao Gospodin da se i mi
neprestano nadahnjujemo i živimo po
Evanđelju.
Dobro je podsjetiti se na događaj Susreta
hrvatske katoličke mladeži kojim je procvjetala Đakovačko osječka nadbiskupija kao
njezin ovogodišnji domaćin. Osobito je
procvjetao kao nikada u svojoj povijesti grad
Vukovar gdje se odvijalo završno euharistijsko slavlje. Dao Gospodin da
to bude početak intenzivnije obnove kako Vukovara tako i sve naše
domovine Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Marija, naša majka neka majčinski sve podupire. Njoj darujemo i ovaj
najljepši mjesec u godini. Ona je Bogu sve predala i njemu potpuno pripadala. Iz njezina odabranja i pripadanja je i njezino milosno posvećenje.
Isusa je pratila od časa utjelovljenja preko križa do uskrsnuća. Kao što je
po Kristu posvećena mogla je i nama biti ne samo uzor nego i pomoć u
našoj posveti i pripadanju Kristu. Ona neka bude u svim našim pobožnostima, hodočašćima i molitvama, osobito u molitvi za nova posvećena,
redovnička i svećenička zvanja. To ćemo osobito moliti na nedjelju Isusa
Dobrog Pastira. Zato joj od nas naše pjesme cvijeće, odanost i zahvalnost.
Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
10. svibnja: Bratski razgovori
21. svibnja: Obećanja Frame
24. svibnja: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
27. svibnja: Područno hodočašće u Čuntić
31. svibnja: Majka Božja od Kamenitih vrata (sv. misa i procesija u 19 sati)
4. lipnja: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
Ulazak nove skupine u novicijat
OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA
7. svibnja: "Franjo” (17. god.) i "Poverello” (17. god.)
8. svibnja: “Cvjetići” (24. god) i “Brat Jakoba” (6. god)
10. svibnja: “Ancila“ (8. god.) i “Sv. Elizabeta” (8. god.)
17. svibnja: “Kruh” (25. god.)
29. svibnja: “Izvor” (23. god.)
2. lipnja: “Milosrđe” (21. god.)
3. lipnja: “Savršeno veselje” (10. god.)
4. lipnja: “Živa voda“ (11. god.)
BIBLIJSKA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.
LIKOVNA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu. 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
Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 9. svibnja u 17 sati.
SKUPINA ZA PALIJATIVNU SKRB
Skupina će imati susret drugu i petu srijedu u mjesecu, dakle 10. i 31.
svibnja 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 10. svibnja nova je prilika za Bratske razgovore. Početak je u
19.30 sati u sobi na I. katu. U temu ovog susreta “Sveci i blaženici Franjevačkog svjetovnog reda” uvest će nas sestra Monija Raspudić.
Pozvani su svi koji žele podijeliti svoje ideje i prijedloge, iskustva i želje.
PODRUČNO HODOČAŠĆE U ČUNTIĆ
Na redovito područno hodočašće ove godine se ide u Čuntić, te u Goru,
marijansko svetište Sisačke biskupije. Polazak je u 7 sati sa stajališta u
Palmotićevoj ulici (kod Glavne pošte).
Cijena puta je 50 kn, a za hodočašće se treba prijaviti u sobici OFS-a u
uredovno vrijeme.
Program hodočašća:
9.00 Dolazak u Goru i upoznavanje svetišta
9.15 Molitva krunice
10.15 Odlazak za Čuntić
11.00 Uvodni pozdravi
11.30 Euharistijsko slavlje
12.30 Ručak (s ljubavlju će ga pripremiti MB Čuntić)
14.00 Nastup Frame
14.30 Predstavljanje sestara klarisa
15.00 Predstavljanje mjesnih bratstava OFS-a i Frame
16.15 Obraćanje mons. Vlade Košića hodočasnicima
16.30 Večernja iz Časoslova
17.00 Završni blagoslov i povratak
MAJKA BOŽJA OD KAMENITIH VRATA
Blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata će se tradicionalno proslaviti
euharistijskim slavljem u Katedrali i procesijom koji počinju u 19 sati.

HODOČAŠĆE NA TRSAT
Na redovito godišnje hodočašće na Trsat polazi se 10. lipnja u 7 sati sa
stajališta u Palmotićevoj ulici (kod Glavne pošte).
Cijena puta je 80 kn, a prijave su moguće u našoj sobici u uredovno vrijeme.
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 mjesečne skupštine.

