
Dok pišem ovu uvodnu riječ za naš
mjesečni bilten već smo na pragu
Svetog trodnevlja proslave Kristove
pashe tj. proslave njegova prelaska Ocu
kroz muku i smrt križa do slavnog
uskrsnuća.

Volimo istaknuti kako su ovi sveti
dani vrhunac liturgijskih događanja
tijekom godine. Stoga ovim svetim
danima trebamo prvenstveno prilaziti
zahvalna srca, jer su ovi dani, koliko za
gospodina Isusa dramatični, za nas su
spasonosni. Oni osmišljavaju naš hod
pod osobnim križevima, koji u sjeni
Isusova križa dobivaju svoje osmi-
šljenje, a u svjetlu proslave Gospodino-
va uskrsnuća svoju svijetlu perspektivu
i preobrazbu.

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXXVII., br. 4 (422) – 8. travnja 2018.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA

Stoga ne klonimo duhom i ne zdvajajmo bilo nad osobnim
poteškoćama bilo zbog poteškoća i zbunjenosti cijelog našeg
hrvatskoga društva. Mi kršćani uvijek imamo perspektivu jer smo
oslonjeni na čvrsti stožer Gospodinova križa i obasjani svjetlom
uskrsnoga jutra.

U tom duhu neka vam je svima SRETAN USKRS i mir uskrsloga
Gospodina!

Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

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

RAST U ZAJEDNIŠTVU

NAKANE ČASOSLOVA
o Neka uskrsli Gospodin bude svjetlo savjesti naših sabornika.
o Neka križ Gospodinov bude čvrst stožer bolesnika i patnika.
o Neka Milosni Pobjednik bude naš zagovornik pred licem

svoga i našega Nebeskog Oca.

MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA TRAVANJ

Opća: Da ekonomisti imaju hrabrosti odbaciti ekonomiju isključivosti te

znaju otvoriti nove puteve. OFS: Za nacionalna bratstva Mauricijusa, Kube,

Latvije, Tajvana te za Predsjedništvo MVOFS-a. 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 ožujak je “Muškarac i žena - sloboda u jednakosti i različitosti”.
Pitanja za razgovor u bratstvu:

• Muškarac i žena imaju jednako dostojanstvo, ali su različiti. Postoji li ta

svijest u našem društvu? Ugrožava li drugačije shvaćanje ishod braka?

• Jesu li kršćanske obitelji svjesne svetosti obitelji ili se brak olako shvaća?
• Govori li se u Crkvi dovoljno o izazovima braka? O kojima bi se trebalo

govoriti više? Kako to promijeniti?

Tema za travanj je “Izazov majčinstva”. Pitanja za razgovor su:

• Prema kojem uzoru majka treba izgrađivati svoje majčinstvo?
• Što najvažnije majka treba ostvariti u životu?
• Je li majčinstvo u suvremenom društvu u krizi? Zašto?
• Kako mi, mjesno bratstvo, možemo pomoći majkama u njihovoj zadaći?

u

dosadašnjih
je

UMRLI

Dana 17. ožujka 2018. u 91. godini umrla je naša sestra Ružica Mahač, s.

Bernarda. Vječne zavjete položila je 3. veljače 1985. godine u generacijskoj

skupini “Ljubav". A dana 24. ožujka 2018. preminula je naša sestra Dunja

Lešić, s. Antonija. Vječne zavjete položila je 2. lipnja 1996. godine u

generacijskoj skupini “Milosrđe”.
Preporučamo u molitve naše pokojne sestre.



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 11. travnja prilika je za Bratske razgovore. Početak je u 19.30

sati u sobi na I. katu. U temu “Živjeti Uskrs” uvest će nas brat Stjepan Lice.

IZVJEŠTAJ S VIJEĆA MJESNOG BRATSTVA
Na sjednici od 23. ožujka 2018. godine ministra je izvijestila Vijeće o

odgovorima na pismo koje smo poslali članovima bratstva koji su se udaljili

iz bratstva. Poslano je 200 pisama. Zbog netočne adrese vratilo se 40 pisama.

Oko 35 članova je do sada stupilo u kontakt s duhovnim asistentom i

ministrom uživo ili telefonom, e-poštom i SMS-porukama.

Za članove bratstva koji nisu odgovorili na pismo Vijeće će poduzeti

daljnje korake u skladu s našim Pravilom i Generalnim konstitucijama (usp.

GK čl. od 56 - 60).

Vijeće je raspravljalo o podjeli uskrsnih paketa i novčanoj pomoći braći
i sestrama u potrebi. Predloženo je da se dogovore kriteriji prema kojima će
se dijeliti novčana pomoć.

DAN PLANETA ZEMLJE

Prigodno predavanje je u srijedu 25. travnja u 19.30 sati. Detaljnije

informacije bit će oglašene na našoj web stranici i na oglasnoj ploči.

HODOČAŠĆE OFS-A i FRAME U ALJMAŠ
Iduće subote, 14. travnja hodočastimo u Aljmaš, a obići ćemo i Vukovar.

Polazak je u 7 sati sa stajališta u Palmotićevoj ulici (kod Pošte). Cijena puta je

120 kn. Molimo sve zainteresirane da se što prije prijave u sobici OFS-a.

GODIŠNJA OBNOVA ZAVJETA

Zavjete ćemo obnoviti pod večernjom sv. misom u 18.30 u našoj crkvi.

PODRUČNO HODOČAŠĆE U MOLVE
Na redovito područno hodočašće ove godine se ide u Molve. Polazak je

5. svibnja u 7 sati sa stajališta u Palmotićevoj ulici (kod Pošte). Cijena puta je

50 kn, a za hodočašće se treba prijaviti u sobici OFS-a u uredovno vrijeme.

DAN BRATSTVA

Spomendan bl. Lukezija obilježavamo i kao dan našeg mjesnog bratstva,

sudjelovanjem na večernjoj sv. misi u 18.30 sati u našoj crkvi.

TERMIN SLJEDEĆE SKUPŠTINE
Sljedeća skupština će započeti pola sata ranije nego inače, u 16.30 sati.

HODOČAŠĆE U ASIZ
U drugoj polovini lipnja planirano je hodočašće u Asiz. Zainteresirani se

mogu prijaviti u sobici OFS-a u uredovno vrijeme.

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.

11 travnja: Bratski razgovori

14. travnja: Hodočašće u Aljmaš  
16. travnja: Godišnja obnova zavjeta
25. travnja: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
25. travnja: Predavanje uz Dan planeta Zemlje

28. travnja: Blagdan bl. Lukezija i Dan bratstva

5. svibnja: Područno hodočašće u Molve

6. svibnja: Mjesečna skupština u 16.30 i sv. misa u 18.30

OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA

11. travnja: "Bl. Alojzije Stepinac” (8. god.)
25. travnja: "Asiški seraf” (19. god.)

1. svibnja: "Ovčice Božje” (13. god.)
2. svibnja: "Asiz” (14. god.)

4. svibnja: "Nebeski glasnici” (10. god.)

5. svibnja: "Betanija” (16. god.)

6. svibnja: "Tabor” (17. god.), "Brat Anđeo” (11. god.) i "Sv. Ljudevit kralj” (6. 
god.)

BIBLIJSKA SKUPINA

Skupina se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.

LIKOVNA SKUPINA

Skupina se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu.

KARITATIVNA SKUPINA

Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pridonijeli da Uskrs našoj
potrebitoj braći i sestrama bude što ljepši.

Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 10. travnja 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.

KREATIVNA RADIONICA

Ovog mjeseca susret će se održati u subotu 14. travnja od 9.30 do 13

sati u sobi na II. katu. Izrađivat će se magneti i cvjetni ukrasi.


