
Tijekom Ovog tjedna proslavili smo
blagdan Gospodinovog prikazanja u
Hramu ili Svijećnicu. Majka Crkva tog se
dana prisjeća svojih posvećenih sinova i
kćeri koji su po daru poziva otkrili vrijed-
nost evanđeoskih savjeta: poslušnosti,
siromaštva i čistoće, te ih pretvorili u svoj
zavjet Bogu. Tako smo i mi, franjevci i
franjevke, u svijetu također otkrili te vri-
jednosti te smo se posvetili Bogu po na-
šim zavjetima franjevačkih svjetovnjaka
ili framaškim obećanjima. Znamo da tako
predan i posvećen život Bogu nije moguć
bez Božje milosti, ali i osobnog nastoja-
nja oko rasta u kršćanskoj savršenosti.
Uz milost Božju potrebni su i budnost
duha i samozatajnost, ali i ono što se
kaže: “Božji dar i vlastiti mar”.
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RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA

U ovakvom nastojanju oko kršćanske savršenosti i prihvaćanju milo-
srdne Očeve ljubavi može nam izvrsno nadahnuće biti naš franjevački
subrat blaženi Alojzije Stepinac. Franjo je bio okrenut toj Očevoj ljubavi i
svjedočanstvom života ju ostvario. Kao što je njemu Gospa bila potpora
tako i nama neka bude zagovor i pomoć. Stoga i mi, koliko nam moguć-
nosti dopuštaju, hodimo u ovoj devetnici Gospi Lurdskoj do naše kaptol-
ske “Bijele Gospođe” da i mi poput njezine odabranice, svete Bernardice,
budemo duše molitve, pokore, šutnje i predanja.

Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

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

RAST U ZAJEDNIŠTVU

NAKANE ČASOSLOVA

o Za zdravlje duha, duše i tijela.

o Za duhovno ozdravljenje našega bratstva.

o Za proglašenje svetim blaženog Alojzija Stepinca.

MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELJAČU
Opća: Da se oni koji posjeduju materijalnu, političku ili duhovnu moć

odupru zovu korupcije.

OFS: Za nacionalna bratstva Demokratske Republike Kongo (za bratski i

pastoralni pohod) i Cipar (bratski i pastoralni pohod). 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.

Tema za veljaču je “Obitelj u nauku Crkve”. Pitanja za razgovor u

bratstvu:

• Što moramo promijeniti kad se nađemo pred tim situacijama koje poka-

zuju slabosti?

• Koji konkretan doprinos možemo dati pastoralnim inicijativama naše
Crkve i naše zajednice?

• Kako se odnositi prema braći i sestrama koji su rastavljeni i ponovno

vjenčani?
• Na koji se način ponovno rastavljeni i civilno vjenčani mogu uključiti u

život mjesne crkve?

u

dosadašnjih
je

DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE

Na početku kalendarske godine podsjećamo na podmirivanje doprinosa

za više razine OFS-a. 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”.
Ujedno potičemo one koji su u mogućnosti da se solidariziraju s braćom

i sestrama u oskudici.



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 7. veljače nova je prilika za Bratske razgovore. Početak je u

19.30 sati u sobi na I. katu. Kako idemo ususret korizmi, naš duhovni asistent

fra Venancije Mihaljević će nam govoriti o pokori.

IZVJEŠTAJ S VIJEĆA MJESNOG BRATSTVA
Vijeće je na sjednici 23. siječnja 2018. godine donijelo odluku da se

članovima bratstva koji su se udaljili iz bratstva ili su u poteškoćama pošalje
pisani upit o njihovom osobnom izjašnjavanju kakav je njihov odnos i status

u Mjesnom bratstvu.

U prošloj 2017. godini donirana su preko žiro-računa i prikupljena na

našim mjesečnim skupštinama i aktivnostima novčana sredstva za: bratstvo

10.324,50 kn, Caritas 19.548 kn, više razine 14.500 kn, Pakistan 11.830 kn,

pučku kuhinjicu 21.436 kn, sjemenište 1.830 kn.

UMRLI

Dana 13. siječnja 2018. u 81. godini umrla je naša sestra Bosiljka Vlašić.

Vječne zavjete položila je 10. svibnja 2009. godine u generacijskoj skupini

"Sveta Elizabeta". A dana 13. prosinca 2017. u 71. godini preminuo je naš
brat Dragutin Jelušić koji je vječne zavjete položio 3. lipnja 2007. godine u

generacijskoj skupini ”Savršeno veselje”.
Preporučamo u molitve naše pokojne.

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA

Korizmeni seminar će se održati od 1. do 3. ožujka. Plakat s detaljima

uskoro će biti postavljen na oglasnoj ploči i na našoj web stranici.

HODOČAŠĆE OFS-A i FRAME U KRAŠIĆ
Idućeg mjeseca, 10. ožujka (subota) planirano je hodočašće u Krašić.

Usput ćemo obići Sošice i Jazovku. Zainteresirani se mogu prijaviti od

polovine veljače u sobici OFS-a. Pozvani su članovi OFS-a i Frame, ali i svi

simpatizeri franjevačke duhovnosti.

PRODAJNA IZLOŽBA ZA POTREBE BRATSTVA
Pozivamo braću i sestre da se uključe u prodajnu izložbu kolača u

nedjelju 11. veljače, s ciljem prikupljanja financijskih sredstava za potrebe

bratstva. Kolače treba donijeti dan ranije, u subotu 10. veljače poslije podne,

u sobicu ili na portu samostana, ili u nedjelju ujutro.

RADNI SUSRET ANIMATORA

Radni susret animatora održat će se 24. veljače na II. katu. Kao i obično,
susret će započeti u 9 sati svetom misom. Duhovni nagovor održat će naš
duhovni asistent fra Venancije Mihaljević,

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 (17.00-18.00) prikuplja informacije o potrebama

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

7. veljače: Bratski razgovori
10. veljače: Blagdan bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika Područnog bratstva
11. veljače: Prodajna izložba za potrebe bratstva
13. veljače: Cjelodnevno klanjanje pred Presvetim
24. veljače: Radni susret animatora
28. veljače: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
1.-3. ožujka: Korizmena duhovna obnova

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

OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA

4. veljače: “Brat Sunce” (22. god.), “Brat Magarac” (11. god.)

5. veljače: “Rivotorto” (34. god.), “Manji brat” (29. god.)
18. veljače: “Efffata“ (17. god.)
1. ožujka: “Radost“ (20. 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 6. veljače 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.


