
Ovaj mjesec ožujak pun je duhovnih
događanja. To je i razumljivo s obzirom da
smo u povlaštenom liturgijskom vremenu
korizme u pripremi za proslavu Uskrsa.
Prva tri dana ovog mjeseca posvećena su u
ovoj crkvi svetog Franje korizmenom
seminaru i danima bogate duhovne
obnove. Zatim tijekom korizme četiri puta
tjedno molimo križni put. Tom pobožnošću
pratimo Krista od Getsemanija do ukopa,
kao put našega spasenja i posvete.
Nadahnitelj nas franjevaca i franjevki, sveti
Franjo, rastao je i duhovno sazrijevao
upravo uživljavajući se u otajstvo Isusovog
predanja Ocu. I nama pobožnost prema
križu može biti izvrsno sredstvo duhovnog
rasta i sazrijevanja.

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
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RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA

Tijekom ovog mjeseca spominjat ćemo se i naših kandidata za oltar:
o. fra Ante Antić, naš franjevački trećoredac kardinal Franjo Kuharić i o.
fra Vendelin Vošnjak. Svi su oni bili pogledom usmjereni na Isusov križ i
rasli prema "Ljubavi koja nije ljubljena".

Zatim, ovaj prvi tjedan mjeseca ožujka je "tjedan solidarnosti s
Hrvatima i katolicima Bosne i Hercegovine". Osobito mi, franjevci i
franjevke, moramo biti osjetljivi za njihove potrebe jer smo svjesni svoje
višestoljetne prisutnosti u jednoj i drugoj domovini hrvatskoga naroda.
Ako ničim drugim, možemo biti solidarni svojom molitvom. U tome
neka nas pomognu naši zagovornici, osobito blaženi Alojzije Stepinac
kome ćemo tijekom ovog mjeseca hodočastiti i sveti Josip, zaštitnik naše
Hrvatske domovine..

Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

RAST U ZAJEDNIŠTVU

NAKANE ČASOSLOVA
o Da Sveta nazaretska obitelj Isusa, Marije i Josipa bude

nadahnitelj i zaštita našim hrvatskim obiteljima.

o Da Gospodin slavom blaženstva obdari časne sluge

Božje o. Antu Antića, o. Vendelina Vošnjaka i slugu

Božjega kardinala Franju Kuharića.

o Da Gospodin zagovorom sv. Josipa i bl. Alojzija Stepinca

očuva naš hrvatski narod i sačuva ga na prostorima

Hrvatske, Bosne i Hercegovine i iseljeništva.

MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA OŽUJAK
Evangelizacijska: Da Crkva prepozna žurnost formacije za duhovno

razlučivanje, kako na osobnoj tako i na razini zajednice.

OFS: Za nacionalna bratstva Brazila (bratski i pastoralni pohod),

Švicarske, Rusije i Japana.). 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

DONACIJE I UPLATE

Svi doprinosi i prilozi se uplaćuju 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.

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

19.30 sati u sobi na I. katu. U temu susreta “Pokora u životu franjevačkih
trećoredaca” uvest će nas sestra Monija Raspudić.

IZVJEŠTAJ S VIJEĆA MJESNOG BRATSTVA
Obavještavamo svu braću i sestre da je članici našeg bratstva Mariji

Martiš, s. Sofiji, u potpunosti izgorio stan. Preporuka je da svatko prema

svojim mogućnostima donira novac i tako iskaže djelotvornu ljubav prema

našoj sestri, za koju treba moliti, ali i konkretno materijalno pomoći.
Sakupljat ćemo novac za pomoć u vrijeme korizme u sobici OFS-a, te na

žiro računu Nacionalnog bratstva OFS-a. Detaljnije informacije mogu se naći
na oglasnoj ploči te na našoj mrežnoj stranici.

DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
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.

HODOČAŠĆE OFS-A i FRAME U KRAŠIĆ
Iduće subote, 10. ožujka hodočastimo u Krašić, a usput ćemo obići

Sošice i Jazovku. Polazak je u 8.00 sati iz Palmotićeve (kod Pošte), a povratak

se očekuje do 17 sati. Svetu misu slavit ćemo u Krašiću.

Ima još nešto slobodnih mjesta pa molimo sve zainteresirane da se što
prije prijave u sobici OFS-a. Cijena je 50 kn.

Pozvani su članovi OFS-a i Frame, ali i svi simpatizeri franjevačke
duhovnosti.

PRODAJNA IZLOŽBA SADNICA I KOLAČA
Pozivamo braću i sestre da se uključe u prodajnu izložbu sadnica i

kolača u nedjelju 18. ožujka, s ciljem prikupljanja financijskih sredstava za

uskrsne pakete i pomoć potrebitoj braći i sestrama.

Sadnice, kolače i ostale prigodne predmete treba donijeti dan ranije, u

subotu 17. ožujka poslije podne, u sobicu ili na portu samostana.

HODOČAŠĆE U ALJMAŠ
Idućeg mjeseca, 14. travnja (subota) planirano je hodočašće u Aljmaš.

Zainteresirani se mogu prijaviti od polovine ožujka u sobici OFS-a.

Kao i obično, pozvani su članovi OFS-a i Frame, ali i svi simpatizeri

franjevačke duhovnosti.

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).

Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.

7. ožujka: Bratski razgovori
10. ožujka: Hodočašće u Krašić
18. ožujka: Vendelinovo i prodajna izložba sadnica
28. ožujka: “Poziv u svijetu” - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
8. travnja: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30 sati

OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA

6. ožujka: “Put” (7. god.)
3. travnja: “Mudraci” (7. 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

družina “Brat Franjo” ...

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 6. ožujka 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.


