RAST U ZAJEDNIŠTVU
POMOĆ PAKISTANSKOJ DJECI
Brat Inderyas Sardar iz bratstva OFS-a u Karachiju 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”).
MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA SRPANJ
Evangelizacijska: Za našu braću koja su se udaljila od vjere, da i po našoj
molitvi i evanđeoskom svjedočenju uzmognu otkriti blizinu milosrdna
Gospodina i ljepotu kršćanskog života.
OFS: Za nacionalna bratstva Zelenortskih Otoka (Capo Verde), Hong Konga,
Kine, Indonezije, Bolivije i Pakistana. Oče naš…
TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2017.
Tema za srpanj je “Pozdrav Blaženoj Djevici Mariji”.
Pitanja za razgovor u bratstvu:
1. Za sv. Franju je velika srodnost između Marije i Crkve, on ih promatra u
istoj perspektivi u kojoj se one isprepliću u istu stvarnost. Marija je ta koja
donosi Krista. Kako je to u našem životu? Je li i nama Marija put do Krista?
Ako da, na koji način?
2. Kojim slikama sv. Franjo slavi Marijinu veličinu, njeno bogomaterinstvo?
Što nama kazuju te slike?
3. U trećoj strofi imamo "pozdrav krepostima", a "ulivene kreposti označuju
same anđele" i znamo da je presveta Bogorodica Marija više od ikog drugog
ukrašena tim krepostima. Koliko su te kreposti prisutne u našem životu?
Prepoznajemo li ih i njegujemo?
NAKANE ČASOSLOVA
o Da Gospodin potrebitom kišom oplodi ovu zemlju.
o Da naši mladi upišu željene škole i fakultete.
o Dok zahvaljujemo Gospodinu za nove članove i mladomisnike, da Gospodin umnoži broj svojih izabranih.
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
Ušli smo u vrijeme godišnjih odmora. Svakodnevno čujemo ili pročitamo kako provesti dane godišnjih odmora, kako se zaštititi
od vrućine, od UV zračenja, što piti, jesti...
Dobro je sve to imati na pameti, ali za nas
kršćane važno je ne samo kako se odmoriti,
nego i kako se odmorni duhovno obogatiti i
steći nove snage za daljnji naš život. Stoga je
dobro ako možemo promijeniti okoliš, osobito mi s kopna udahnuti dah Mediterana, čitati iz Božje prirode i otkrivati veličanstvena
Božja djela. A da li je to moguće bez Euharistije, molitve, dobrog štiva?
Za naše mlade ovaj protekli mjesec lipanj
kao i početak srpnja je u znaku ispita,
matura i akademske godine, ali i upisa u
željene škole i fakultete. Zar ćemo ih ostaviti
bez potpore naše molitve? Zato vjerujem da
smo ih uz blagdan sv. Antuna i te kako preporučivali i stavljali u dva srca
nama tako velika i sveta: Presveto Srce Isusovo i Prečisto Srce Marijino.
Gospodinu smo zahvalni što su s početkom mjeseca lipnja započele
franjevačko oblikovanje četiri sestre i što je grupa Svetog Antuna Padovanskog uoči Svečeva blagdana položila svoje prve zavjete. Oni su ne
samo brojem nego i svetošću obogatili naše kaptolsko bratstvo. Njihovo
pristupanje i zavjetovanje neka bude i nama poticaj da ne zaboravimo što
smo Gospodinu obećali i kojim smo to putem i mi pošli. Upravo dani
odmora mogu nam biti dani obnove. Za tu obnovu sigurno će veći poticaj
imati braća i sestre koji će poći u Tabor na dane duhovne obnove OFS-a.
Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent
HVALITE I BLAGOSLIVLJAJTE GOSPODINA MOGA,
ZAHVALJUJTE I SLUŽITE MU U PONIZNOSTI VELIKOJ.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
6.-9. srpnja: Duhovne vježbe u Samoboru u organizaciji Područnog vijeća
26. srpnja: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
30. srpnja - 1. kolovoza: Trodnevnica uoči blagdana Porcijunkule
2. kolovoza: Blagdan Gospe od Anđela (Porcijunkula)
6. kolovoza: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA
2. srpnja: Srce (22. god.)
INTERESNE SKUPINE
Unutar našeg bratstva djeluje desetak interesnih skupina. Većina od
njih nakon ljetne stanke ujesen nastavlja s uhodanima i nekim novim aktivnostima. 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.
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. 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.
SKUPINA ZA PALIJATIVNU SKRB
Skupina će imati susret drugu srijedu u mjesecu, dakle 12. srpnja u 17
sati u Sigetu. Ured palijativne skrbi u Sigetu radi svaki radni dan od 8 do 16
sati. Broj telefona je 01/5588-917 ili 099/312-7749.
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.

OBAVIJESTI
GODIŠNJA DUHOVNA OBNOVA
Redovita godišnja duhovna obnova OFS-a u organizaciji Područnog
bratstva će se održati od 6. do 9. srpnja u Kući susreta “Tabor” pod naslovom
“Sveti Franjo – štovatelj Blažene Djevice Marije” i vodstvom voditelja Kuće
susreta fra Ivana Matića.
Rok za prijavu za boravak u punom pansionu je istekao, ali moguće je i samo
slušanje duhovne obnove, za što se ne plaća ništa.
Uz Kuću susreta i u šumici okolo ima mjesta za parkiranje.
Redoviti raspored na seminarima i duhovnim obnovama je:
- Prvi dan: početak u 17 sati, program traje do 22 sata.
- Drugi i treći dan: od 9 do 12.30 sati, popodne od 15 do 22 sata; od 14 sati
drugoga dana je ispovijed.
- Posljednjeg dana program traje do 12.30 sati (potom ručak); završna misa
počinje u 11.30 sati.
Više informacija se može naći na web stranici Kuće susreta http://tabor.hr.

BLAGDAN GOSPE OD ANĐELA
Ova velika franjevačka svetkovina se tradicionalno u našoj crkvi
obilježava trodnevnicom od 30. srpnja do 1. kolovoza tijekom koje se u 18.00
moli franjevačka krunica, a u 18.30 slavi sv. misa. Ove godine trodnevnicu će
predvoditi fra Darko Tepert.
Na sâm blagdan će biti svečana večernja misa te poslije toga procesija u
klaustar samostana.
UMRLI
Dana 3. lipnja u 77. godini svoj vremeniti život vječnim zamijenila je
naša sestra Manda Čulina, s. Marija. Vječne zavjete položila je 7. svibnja
2000. u generacijskoj skupini “Franjo“.
Dana 14. lipnja 2017. iznenada je u 56. godini života preminuo fra Ivan
Markanović, svećenik Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana
Mandića. Od 2015. godine fra Ivan je djelovao u samostanu sv. Leopolda u
Gornjoj Dubravi. Uz svakodnevne obveze u župi i samostanu vršio je dužnost
nacionalnog, provincijskog i mjesnog duhovnog asistenta OFS-a. Posljednje
dvije godine bio je i urednik Glasila sv. Leopolda Mandića “Ljudima prijatelj”.
Preporučamo u molitve naše pokojne.
MEDIJSKA SKUPINA
Skupina priprema redovitu mjesečnu emisiju “Poziv u svijetu” našeg
bratstva na Radio Mariji. Pregled svih dosadašnjih emisija s mogućnošću
preslušavanja njihovih snimaka je dostupan na web adresi:
http://kaptol.ofs.hr/oznake/poziv-u-svijetu/.

