
S mjesecom rujnom pred nama je još jedna,
nazvali je mi školskom, akademskom, ili kako
god, ali svakako radna godina. Prošli su godišnji
odmori, proslave mladih misa, hodočašća,
posjeti rodnim krajevima i rodbini, grobovima
pokojnih. Ispunjeni Božjim duhom i novim
snagama spremni smo na nova stvaranja i nove
pomake na bolje. Oprostili smo se ljudski i
kršćanski dostojanstveno i od našega voljenoga
oca Bonaventure Dude. Kako smo bili obogaćeni
njegovim životom, obogaćeni smo i njegovom
sestricom smrti. Mi koji smo imali milost
hodočastiti Gospi od Suza u Pleternicu imali
smo milost doživjeti našu Slavoniju, iako
osiromašenu i ratom opustošenu, pobožnu,
gostoljubivu, duhovno bogatu i plodnu.

Bogu hvala, ovoga je ljeta naša Provincija, ne
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RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA

i bez bar molitvenog udjela kaptolskog bratstva, imala bogatu žetvu.
Proslavili smo šest mladih misa, trinaestorica su primljena u postulaturu
u Samoboru, na Trsatu su jedanaestorica stupila u novicijat i četvorica su
položili prve zavjete, a u Sigetu su petorica braće položila vječne – svečane
zavjete.

Nadam se da ćete u velikom broju sudjelovati na 286. zavjetnom
hodočašću grada Zagreba u Mariju Bistricu kao i na našem tradicionalnom
trećoredskom hodočašću na Malu Gospu u Remete. Nacionalno svetište
Majke Božje Bistričke počašćeno je pjesnički s dubokim vjerničkim
iskustvom "Dušom duše hrvatske“, isto tako Majka Božja Remetska s
"Najvjernijom odvjetnicom Hrvatske“. Sa svetim Franjom pođimo našoj
Majci i Gospodarici, a s Njom, našom "Dušom duše“ i "Najvjernijom
odvjetnicom“ k Isusu u novu školsku, akademsku i radnu godinu na sebi
svojevrstan način i s radnim elanom stvarati novi i bolji svijet!

Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

RAST U ZAJEDNIŠTVU

NAKANE ČASOSLOVA
o Za plodnu nam radnu godinu.

o Za sretan početak nove školske i akademske godine. 
o Za ugrožene ratovima, poplavama i sušom.

MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA RUJAN
Evangelizacijska: Za naše župe, da pobuđene misionarskim duhom budu

mjesta gdje se prenosi vjera i svjedoči ljubav.

OFS: Za nacionalna bratstva Perua, Litve i Španjolske. Oče naš…

Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista “Brat Franjo” i glasilo Hrvatskog 

nacionalnog bratstva OFS-a “Bratstvo”

Sve komentare, prijedloge i primjedbe za Bilten šaljite na: bilten.kaptol@ofs.hr

Kunski žiro-račun našeg Bratstva:
Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo Kaptol, Kaptol 9, Zagreb,

Raiffeisenbank Austria, d.d., IBAN: HR9824840081104162874

Odgovara: Milka Marjanović, Kaptol 9, Zagreb, tel. 01/4814 260,

e-mail: kaptol@ofs.hr, web: kaptol.ofs.hr

TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2017.

Tema za rujan je “Svemogući, vječni”. Pitanja za razgovor u bratstvu:

1. Jesmo li i mi, kao sv. Franjo, svjesni svoje neznatnosti s jedne strane i

Božje veličine s druge?

2. Shvaćamo li da je put nasljedovanja Krista prvenstveno unutrašnji i da

on započinje od najdublje dubine našeg bića te da je djelo svemogućnosti
i ljubavi Duha Svetoga? Je li nam jasno da ne možemo nasljedovati Krista

ako nismo od Duha Svetoga “očišćeni, prosvijetljeni, raspaljeni”?

3. Nasljedovati Krista za sv. Franju nije ništa drugo doli živjeti na način
svetog Evanđelja i to je temeljna obveza svakog kršćanina, a posebno

svakog franjevca. Možemo li mi za naše dane na zemlji reći da su življeno
Evanđelje?

u

dosadašnjih
je

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”).

ROĐENI
Dana 29. kolovoza brat Mario Maričević iz generacijske skupine “Brat

Magarac“ dobio je sina Frana, svoje prvo dijete. Čestitamo!



OBAVIJESTI

Svoje priloge možete ostaviti u našoj 
sobici ili uplatiti na kunski žiro
račun našeg bratstva (uz poziv na 
broj “7001”). 

HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU

Dana 9., 10. i 11. rujna će se održati 286. zavjetno hodočašće vjernika

grada Zagreba u Mariju Bistricu pod geslom “S Marijom i Josipom hodimo u

novosti života”.
Hodočasnici pješaci u subotu 9. rujna u 5 sati organizirano kreću iz

zagrebačke katedrale te će u 9 sati sudjelovati na misi u sljemenskoj kapeli.

U nedjelju 10. rujna u 9 sati je pobožnost Križnog puta. Zavjetna procesija

kreće u 11 sati, a svetu misu u 11.30 sati predvodit će zagrebački nadbiskup

kardinal Josip Bozanić. Oproštaj i blagoslov hodočasnika je u 15 sati.

Svečana sveta misa zahvalnica u zagrebačkoj prvostolnici bit će u

ponedjeljak, 11. rujna u 19 sati.

Za nedjelju 10. rujna organizira se autobus. Prijave su do srijede 6.

rujna, u sobici svaki dan prije i poslije večernje mise, a cijena je 50 kn.

Polazak je u 7.30 sati sa stajališta u Palmotićevoj ulici (kod Glavne pošte).

HODOČAŠĆE U REMETE

U petak 8. rujna je tradicionalno hodočašće Područnog bratstva za

blagdan Male Gospe u Remete. Ove godine domaćin je Mjesno bratstvo Majke

Božje Lurdske iz Vrbanićeve. Slavlje će započeti molitvom franjevačke
krunice u 16 sati, a u 16.30 sati je sveta misa.

Autobus broj 226 vozi s Kaptola u 14.45 i 15.25, a sa Svetica u 14.50 i 15.25

sati. Za one koji žele i mogu ići pješice polazak je ispred samostana u 14 sati.

BOLESNIČKI DAN

U subotu 30. rujna održat će se tradicionalni Bolesnički dan.

Pozivaju se volonteri koji žele posluživati, vozači koji su u mogućnosti
pomoći pri prijevozu starijih i bolesnih osoba te svi koji mogu pripremiti

kolače da se jave s. Slavici na tel. 098/1897-885.

Trajanje programa predviđeno je od 14 do 16 sati. Sve detaljnije

informacije o programu i mogućim načinima uključivanja nalaze se na

oglasnoj ploči Bratstva.

BLAGDANI SV. NAŠEG OCA FRANJE
Blagdan Rana sv. Franje obilježit ćemo večernjom svetom misom u

18.30 sati.

Kao uvod u svetkovinu sv. Franje održat će se prigodni franjevački
seminar od 1. do 3. listopada (od nedjelje do utorka), a svečanu svetu misu

na svetkovinu 4. listopada (srijeda) predvode braća dominikanci.

BRATSKI RAZGOVORI

U srijedu 6. rujna nastavljamo s Bratskim razgovorima. Početak je u

19.30 sati u sobi na I. katu. U temu susreta “Nutarnje siromaštvo Majke

Terezije” uvest će nas sestra Brigita Peček.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA

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.

6. rujna: Bratski razgovori

8. rujna: Hodočašće u Remete o blagdanu Male Gospe
9. -11. rujna: 286. zavjetno hodočašće grada Zagreba u Mariju Bistricu
17. rujna: Blagdan Rana sv. našeg Oca Franje
27. rujna: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17sati
30. rujna: Bolesnički dan
1.-3. listopada: Franjevački seminar
4. listopada: Svetkovina sv. našeg Oca Franje
8. listopada: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30 sati

OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA

26. rujna: Vjetar (13. god.)

BIBLIJSKA SKUPINA

Skupina se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.

LITERARNA SKUPINA

Skupina se sastaje svake druge srijede u mjesecu od 17.30 do 18.30 sati.

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.

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.

INTERESNE SKUPINE

Unutar našeg bratstva djeluje desetak interesnih skupina. Većina od

njih nakon ljetne stanke 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.

KARITATIVNA SKUPINA

Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 5. rujna u 17 sati.


