RAST U ZAJEDNIŠTVU
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”).
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/.
MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA KOLOVOZ
Opća: Za umjetnike našeg vremena, da djelima svoga uma svima
pomognu otkrivati ljepotu stvorenja.
OFS: Za seminar formacije u Projektu Afrika u Yaoundéu (Kamerun) i za
nacionalna bratstva Egipta, Angole, Demokratske Republike Kongo,
Gvatemale, Danske, Čilea i Irske. Oče naš…
TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2017.
Tema za kolovoz je “Sveta Djevice Marijo”.
Pitanja za razgovor u bratstvu:
1. Kakav je moj osobni odnos prema Isusovoj majci, Blaženoj Djevici Mariji?
2. Znamo li živjeti u bratstvu kao hramovi Duha Svetoga i prepoznavati
njegova nadahnuća?
3. Kako shvaćamo svoju odgovornost za Crkvu i gdje vidimo svoje mjesto u
njoj?
NAKANE ČASOSLOVA
o Da budemo dionici Božjeg milosrđa.
o Da Marija bude u svim našim pobjedama.
o Da vjerniji budemo na Franjinom i Klarinom putu
nasljedovanja Gospodina Isusa.
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
Mjesec kolovoz još uvijek je obilježen trajanjem
godišnjih odmora. No, diljem kršćanskog svijeta, a
tako s pravom možemo reći i diljem Marijanske
Hrvatske, obilježen je brojnim hodočašćima, osobito u mjesta štovanja Blažene Djevice Marije.
Bogu hvala da je štovanje Isusove i naše Majke
živo u našem narodu da se ne utopimo u otuđenosti naše suvremenosti. Stoga je ovaj mjesec i za
nas mjesec milosti i posebnih Božjih darova.
Započinjemo ga s događajem Porcijunkule i
primanja oprosta. Bogu hvala da je naša crkva
svetog Franje ovdje na Kaptolu tijekom trodnevne
priprave, ali i na sam dan mjesto okupljanja
vjerničkog mnoštva i susreta s Božjim milosrđem.
Dobro se prisjetiti da nam je taj porcijunkulski
oprost darovan od Crkve, ali zaslugom svetog
Franje kao velikog štovatelja Gospe Anđeoske i velikog Gospodinovog
nasljedovatelja. Ne smijemo zaboraviti da se i događaj oslobođenja svih
okupiranih dijelova Hrvatske vojno – redarstvenom akcijom "Oluja"
1995. završio na blagdan Gospe Snježne. Marija je uistinu sudjelovala u
svim našim pobjedama. Vrhunac gibanja vjerničkoga mnoštva po svim
našim crkvama, osobito u većim ili manjim marijanskim svetištima
diljem naše Domovine dogodit će se o blagdanu Velike Gospe.
I mi ćemo kao Kaptolsko bratstvo OFS-a obilježiti kao zajednica
Marijinih štovatelja hodočasteći u zadnju nedjelju u kolovozu Gospi od
Suza u Pleternicu. Budući da su pobožnosti u Pleternici vezane uz
večernje sate ne ćemo to učinit na sam blagdan 31. kolovoza kada se
okupi i do trideset tisuća hodočasnika, nego u sklopu devetnice kada
možemo doživjeti i pobožnost okupljenoga puka Božjega i mirnije obaviti
svoju pobožnost. Želja nam je i posjetiti sestre klarise u Požegi s kojima
nas veže duhovna baština po Ocu Franji i Majci Klari.
Bilo gdje da ovaj mjesec pođemo k Majci Mariji imamo još toliko toga
reći, preporučiti i izručiti. Vjerujem da ćemo uvijek ostati utješeni,
ohrabreni i spremniji za daljnji hod života.
Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
11. kolovoza: Blagdan sv. Majke Klare
23. kolovoza: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
25. kolovoza: Blagdan sv. Ljudevita, zaštitnika OFS-a
27. kolovoza: Hodočašće Gospi od Suza u Pleternicu
3. rujna: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
INTERESNE SKUPINE
Unutar našeg bratstva djeluje desetak interesnih skupina - biblijska,
informatička, karitativna, likovna, literarna, medijska, obiteljska, planinarska,
skupina za ekumenizam i dijalog ... 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 može se 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 u kolovozu neće imati susrete. 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

BLAGDAN SVETE KLARE
Svetkovina svete Klare Asiške se posebno svečano slavi kod sestara
klarisa u Mikulićima (Kvaternikova 167). I ove godine se obilježava
trodnevnom pripravom od 8. do 10. kolovoza (utorak - četvrtak) kada je
svaki dan u 18.30 molitva krunice, a u 19.00 sveta misa.
Na sâm dan svetkovine (petak, 11. kolovoza) slavit će se svete mise u 8 i u 19
sati. Svetu misu u 19 sati predslavit će fra Josip Ivanović, OFMConv.
Više o sestrama klarisama i njihovoj karizmi i prisutnosti na našim
prostorima se može pročitati na njihovoj web adresi http://klarise-zg.hr.
pr
BLAGDAN SVETOG LJUDEVITA
Blagdan našeg zaštitnika sv. Ljudevita kralja ćemo i ove godine obilježiti
svečanom večernjom svetom misom (u 18.30 sati) u našoj crkvi.
HODOČAŠĆE GOSPI OD SUZA U PLETERNICU
U nedjelju 27. kolovoza hodočastit ćemo u Pleternicu u sklopu
devetnice Gospi od Suza. Polazak je u 13 sati sa stajališta u Palmotićevoj ulici
(kod Glavne pošte), sveta misa u 19 sati, a povratak u Zagreb očekuje se oko
23 sata. Cijena je 70 kuna.
Svi zainteresirani se do 16. kolovoza mogu prijaviti na broj 098/693-677, a
od 16. kolovoza u sobici OFS-a radnim danom prije i poslije svete mise.
ROĐENI
Dana 13. srpnja Andreja i Dario Brigić iz generacijske skupine “Effata“
dobili su kćer Mariju, svoje treće dijete. Čestitamo!
UMRLI
Dana 3. kolovoza oko 9 sati u Franjevačkom samostanu u Varaždinu
blago je u Gospodinu preminuo fra Bonaventura Duda u 94. godini života, 76.
redovništva i 68. svećeništva. Bio je teolog, bibličar, profesor Sveučilišta u
Zagrebu, prevoditelj, poliglot, pisac i pjesnik, kateheta, pedagog, skladatelj,
dopisni član HAZU i zanosni propovjednik Božje riječi.
Rođen je u Rijeci 14. siječnja 1924. godine. U Franjevački red stupio je 1941.
godine, a 15. siječnja 1950. godine na Trsatu proslavio mladu misu. U Rimu
je doktorirao na Antonianumu 1955. godine, a dvije godine kasnije na
Papinskome biblijskome institutu postigao biblijski licencijat. Bio je pokretač
i (s Jurom Kaštelanom) glavni urednik Zagrebačke Biblije, kapitalnog prijevoda Svetog pisma iz 1968. godine. Preveo je (s fra Jerkom Fućkom) Novi
zavjet i priredio novi hrvatski Lekcionar. Objavio je mnoštvo znanstvenih,
stručnih i kulturnih priloga te više od 40 knjiga.
Preporučamo u molitve našeg pokojnog brata. Neka mu Gospodin bude
milostiv i podari život vječni!

