
Bili smo počašćeni, a i duhovno
obogaćeni što je naš nacionalni i
područni asistent fra Mate Bašić
predvodio trodnevnu duhovnu pripravu i
samo slavlje naše zaštitnice i uzornice
svete Elizabete. On je također predslavio
misu i imao nagovor u subotu, 25.
studenoga na Kapitulu našega mjesnoga
bratstva. Na tom Kapitulu osobno nisam
bio prisutan jer sam bio na četvrtoj
sjednici Sinode Zagrebačke nadbiskupije.
Naše je bratstvo počašćeno što je još
nekoliko naše braće i sestara izabrano za
članove Sinode i svojim sudjelovanjem
obogatilo rad Sinode.

Ušli smo u sveto predbožićno liturgij-
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RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA

sko vrijeme Došašća. Grad nam izvana želi zablistati. Mi znamo da
nam je važnije ono nutarnje svjetlo koje unosi istinski mir i radosno
duhovno ozračje. Ono što je temeljna poruka Došašća jeste "Gospodin
je blizu!". Ta blizina neka bude naše osnaženje, osobito ovih dana
kada osjećamo toliko nepravdi nanesenih našem narodu od onih koji
su trebali izricati pravdu. O, kad bi to urodilo da se još više približimo
Gospodinu!

Gospodinu smo osobito blizu u tolikim karitativnim akcijama,
kako prošli mjesec, tako i u ove svete predbožićne dane koji su pred
nama.

Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

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

RAST U ZAJEDNIŠTVU

NAKANE ČASOSLOVA
o Da ne posustanemo u činjenju dobra.
o Da Gospodin ojača klonule i zasužnjene.
o Da nas Gospodin svojom blizinom osnaži i utješi.

MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA PROSINAC

Opća: Za starije, da uz potporu kršćanskih zajednica i obitelji svojom

mudrošću i iskustvom surađuju u prenošenju vjere i odgajanju novih

naraštaja. 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 prosinac “Svevišnji, Svemožni”. Pitanja za razgovor u bratstvu:

1. Gledam li sve stvorove kao djelo Božje? Jesu li mi dosada bili poznati

duboki teološki razlozi zbog kojih je Franjo poštovao sva stvorenja?

2. Za Boga kažemo da je Gospodin, Ljubav, Život, Stvoritelj, Darovatelj,

Dobročinitelj. Kojom od ovih riječi (ili kojom drugom) se najradije služim
kada govorim o Bogu? Zašto?

3. Na čemu sam zahvalan Gospodinu? Čime mu služim? Čemu se radujem

od Gospodina? Jesam li ponizan i poučljiv od Njega?

u

dosadašnjih
je

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”).

DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
Na kraju kalendarske godine podsjećamo sve koji to još nisu učinili na

podmirivanje doprinosa za više razine OFS-a. Ujedno potičemo one koji su u

mogućnosti da se solidariziraju s braćom i sestrama u oskudici. Svota od 40

kn može se platiti u sobici ili na žiro-račun našeg bratstva uz poziv na broj

“100” i opis plaćanja “Doprinos za više razine - ime i prezime”.



OBAVIJESTI

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

BRATSKI RAZGOVORI

Naredni susret je u srijedu 6. prosinca u 19.30 sati u sobi na I. katu. U

temu susreta “Krist dolazi” uvest će nas sestra Claudia Kirasić.

PRODAJNA IZLOŽBA KNJIGA, KOLAČA i BOŽIĆNIH UKRASA
U nedjelju 10. prosinca održat će se prodajna izložba knjiga u svrhu

prikupljanja financijskih sredstava za potrebe Caritasa. To su jedini prihodi

za popunjavanje božićnih paketa i pomoći najpotrebnijima pa pozivamo sve

koji mogu doprinesu svojim prilozima i darovima. Moći će se kupiti i božićna
pšenica te božićni ukrasi koje su izradile vrijedne sestre iz Kreativne

radionice. Prodavat će se i kolači, pa molimo sve koji su u prilici da ih donesu

u subotu ili nedjelju ujutro.

Svima unaprijed hvala na dobroti!

POSJET SVEĆENIČKOM DOMU
U subotu 16. prosinca u 10.45 sati ćemo u organizaciji karitativne

skupine posjetiti svećenički dom Sv. Josipa na Kaptolu.

Okupljanje je u 10.30 ispred samostanske porte.

UMRLI

Dana 7. studenog u 80. godini vremeniti život vječnim zamijenila je

Mandica Taušan, s. Elizabeta. Vječne zavjete položila je 1963. godine.

Preporučamo u molitvu našu pokojnu sestru.

IZLET NA SLJEME

Povodom tradicionalnog blagoslova jaslica u nedjelju 17. prosinca

planinarska skupina organizira izlet na Sljeme. Detaljnije informacije mogu

se naći na oglasnoj ploči i na našoj web stranici.
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IZLOŽBA SLIKA
U prostoru Knjižnice M2 (Medveščak 71) od 6. prosinca 2017. do kraja

godine bit će izloženi radovi članova naše Likovne skupine. Pozivamo svu

braću i sestre koji su u mogućnosti da posjete izložbu.

dididi

25. ROĐENDAN FRAME
U četvrtak 14. prosinca obilježit ćemo 25. rođendan Frame u Hrvatskoj.

Svetu misu u 18 sati u Katedrali predslavit će pomoćni biskup zagrebački
Mijo Gorski. Slavlje će se nastaviti programom u našoj crkvi u 19.30 sati, a

potom i druženjem u prolaznoj dvorani. Pozivamo braću i sestre da se

pridruže proslavi ove važne obljetnice.

Također molimo sve koji su u mogućnosti da u četvrtak 14. prosinca do

17 sati donesu kolače za proslavu u sobu Frame na I. katu.
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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. prosinca: Bratski razgovori 

8. prosinca: Svetkovina Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije
10. prosinca: Prodajna izložba knjiga, kolača i božićnih ukrasa
14. prosinca: 25. obljetnica osnivanja Frame u Hrvatskoj

27. prosinca: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
5. siječnja: Blagoslov prostorija (poslije večernje sv. mise)
7. siječnja: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30 sati

OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA

5. prosinca: “Magnificat“ (18. god.)
6. prosinca: “Marija Anđeoska“ (30. god.)
7. prosinca: “Marija” (31. god.), “Porcijunkula” (20. god.)

5. siječnja: “Mir“ (26. god.)
6. siječnja: “Bogojavljenje“ (27. god.)
7. siječnja: “La Verna“ (28. 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.

INTERESNE SKUPINE

Unutar našeg bratstva djeluje mnoštvo interesnih skupina – biblijska,

karitativna, likovna, medijska, skupina za ekumenizam i dijalog, planinarska

... 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.

KARITATIVNA SKUPINA

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u prodaji “ruža sv. Elizabete”. U

korist pučke kuhinjice skupljeno je nešto više od 11 tisuća kuna.

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

GENERACIJSKE SKUPINE

Generacijske skupine se sastaju prema vlastitom rasporedu ili

dogovoru. Potičemo sve skupine koje se ne sastaju ili su ostale tek na

nekolicini braće i sestara da pronađu blisku skupinu kojoj bi se pridružili.


