
Draga braćo i sestre!

Tijekom cijelog vremena došaš-
ća, našim misama zornicama, našim
druženjima poslije zornica, kao i
tolikim karitativnim pothvatima,
pripremali smo se za naš, možemo s
pravom reći, franjevački Božić. Jer
ako je itko od nas kršćana otajstvo
doživljavao, bio je to naš sveti
Franjo. Još su pred nama jaslice pa
pokušajmo im pristupiti kao što je
on pristupio, onim prvim jaslicama
u povijesti kršćanstva, živim
jaslicama. On se osiromašio da bi
nas obogatio Božjim djetinjstvom i
Božjim prijateljstvom. Kolikog li
veličanstvenog dara i poticaja da u
tom daru ostanemo i rastemo.

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXXVII., br. 1 (419) – 7. siječnja 2018.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA

U božićnom obraćanju "gradu i svijetu" pape Franje izrečena je
sva dramatika naše suvremenosti. Kolikog li prostora za naše
kršćansko djelovanje, od onog molitvenog do političkog. Zato i ova
godina u koju smo ušli neka ne bude bez naše budnosti i
angažmana. U tom duhu neka nam je ova nova godina plodna i
blagoslovljena!

Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

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

RAST U ZAJEDNIŠTVU

NAKANE ČASOSLOVA
o Da naše mjesno bratstvo raste i brojem i zauzetošću.
o Da Franjinom ljubavlju obgrlimo čitav svijet.
o Da nam Isusova i naša Majka Marija čuva dušu kako

nas u Domovini Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini tako i u

iseljeništvu.

MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA SIJEČANJ
Evangelizacijska: Da kršćani, i ostale vjerske manjine u azijskim

zemljama, mogu prakticirati svoju vjeru u potpunoj slobodi.

OFS: Za nacionalna bratstva u Togu, Mozambiku i Koreji. 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 2018.

Središnja tema koja će se obrađivati tijekom 2018. godine je obitelj.

Tema za siječanj je “Obitelj i brak”. Pitanja za razgovor u bratstvu:

• Što znači biti stvoren na sliku Božju? Je li moguće razumjeti ljudski

identitet bez Boga? Zašto jest ili zašto nije?

• Kako se Božji način ljubavi razlikuje od našeg ljudskog načina ljubavi?

• Što je istinska ljubav i kako je prepoznajemo? Koje su sličnosti i razlike

između vašeg kulturnog pojma romantične ljubavi i Božjeg saveza

ljubavi?

• Što je katolička duhovnost braka? Što obitelji mogu poduzeti kako bi

proslavili i zaštitili kršćanski brak?

• Što u našim bratstvima možemo učiniti kako bismo dali podršku bračnim
parovima?

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”). Više o tome može se pročitati na web adresi:

http://kaptol.ofs.hr/oznake/pomoc-pakistanskoj-djeci/



OBAVIJESTI

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

BRATSKI RAZGOVORI

U srijedu 10. siječnja nova je prilika za Bratske razgovore. Početak je u

19.30 sati u sobi na I. katu. U temu susreta “Generalni kapitul - iskustva i

ideje” uvest će nas sestra Ana Fruk, članica Predsjedništva Međunarodnog
vijeća OFS-a.

Pozvani su svi koji žele nešto čuti o iskustvima života u bratstvu iz

drugih zemalja, te podijeliti svoje ideje, prijedloge i želje.

IZVJEŠTAJ S MJESNOG VIJEĆA
Na sjednici Vijeća od 29. prosinca 2017. godine govorilo se o načinu

prikupljanja doprinosa za više razine i potrebi provjere prisutnosti/

aktivnosti članova OFS-a u zajednici, te o postupanju s članovima koji su se

svojevoljno udaljili od bratstva.

Također se raspravljalo o potrebi zaduživanja generacijskih skupina za

potrebe aktivnosti u bratstvu.

DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
Na početku kalendarske godine podsjećamo 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”.

GODIŠNJI KALENDAR 2018.

Novi godišnji kalendar događanja u našem bratstvu za 2018. godinu

objavljen je na web stranici našeg bratstva na adresi:

http://kaptol.ofs.hr/godisnji-kalendar-2018.

DONACIJE I UPLATE

Svi doprinosi i prilozi mogu se ostaviti u sobici, ili uplatiti na žiro-račun
bratstva s pozivom na broj prema namjenama: “89” za bratstvo, “99” za

potrebe karitativne skupine, “100” za doprinose za više razine (uz opis

plaćanja “Doprinos za više razine - ime i prezime”), “7001” za pomoć
pakistanskoj djeci i “4001” za potrebe kuhinjice za siromašne.

KUTIJA ZA PRIJEDLOGE

U našoj sobici postavljena je kutija u koju prije i poslije mjesečne
skupštine te u vrijeme dežurstva možete ubaciti svoje prijedloge, poticaje i

primjedbe.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA

DEŽURSTVA
U našoj sobici blagajnica dežura utorkom (17.00-18.00), a ministra

ponedjeljkom (17.30-18.00) i petkom (17.30-18.00). Povjerenica za

Caritas utorkom i četvrtkom (17.00-18.00) prikuplja informacije o

potrebama članova OFS-a.
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.

10. siječnja: Bratski razgovori
24. siječnja: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h

2. veljače: Svijećnica, Dan posvećenog života
Početak devetnice Gospi Lurdskoj

4. veljače: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30 sati

OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA

7. siječnja: "La Verna" (28. god.)

2. veljače: “Misije“ (32. god.)

3. veljače: “Ljubav“ (33. god.)
4. veljače: “Brat Sunce” (22. god.), “Brat Magarac” (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.

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 na bilo koji način pridonijeli da Božić i Nova

godina našoj potrebitoj braći i sestrama budu što ljepši i topliji.

Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 9. siječnja 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.
Naše bratstvo broji skoro 60 trajno zavjetovanih generacijskih skupina.

Svi susreti su nam na rast u vjeri i zajedništvu.


