RAST U ZAJEDNIŠTVU
GODIŠNJA DUHOVNA OBNOVA
Redovita godišnja duhovna obnova OFS-a u organizaciji Područnog
bratstva će se održati od 5. do 8. srpnja u Kući susreta “Tabor” pod naslovom
“Gospodine, što hoćeš da učinim?”. Seminar će kao i obično voditi voditelj
Kuće susreta fra Ivan Matić.
Prijave su moguće kod s. Hilde Švarcmajer (tel. 091/527-9733).
Više informacija se može naći na web stranici http://tabor.hr.
MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA SVIBANJ
Evangelizacijska: Da vjernici laici ispunjavaju svoje specifično poslanje
odgovarajući na izazove današnjeg vremena svojom kreativnošću.
OFS: Za nacionalna bratstva Kanade, Kostarike i Novog Zelanda (bratski
i pastoralni pohod). Oče naš…
TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2018.
Tema za svibanj je “Uloga očinstva u obitelji”. Pitanja za razgovor u
bratstvu:
• Prema kojem uzoru muškarac treba izgrađivati svoje očinstvo?
• Što najvažnije otac treba ostvariti u životu? Koja mu je najvažnija zadaća?
• Kako pomoći muškarcu današnjice da ostvari svoj puni potencijal kao
muškarac, suprug i otac obitelji?
• Kako mi, mjesno bratstvo, možemo pomoći očevima u njihovoj zadaći?
NAKANE ČASOSLOVA
o Gospodine, po našoj Majci zajedništva, daj mir i slogu svim
segmentima hrvatskoga društva.
o Gospodine, kako je lijep Marijin mjesec! Neka nam Majka
lijepe ljubavi izmoli rascvjetanu mladost.
o Gospodine, idemo ususret Duhova, neka nas Duh Sveti
osnaži za hrabri kršćanski hod.
Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista “Brat Franjo” i glasilo Hrvatskog
nacionalnog bratstva OFS-a “Bratstvo”

Kunski žiro-račun našeg Bratstva:
Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo Kaptol, Kaptol 9, Zagreb,
Raiffeisenbank Austria, d.d., IBAN: HR9824840081104162874
Sve komentare, prijedloge i primjedbe za Bilten šaljite na: bilten.kaptol@ofs.hr
Odgovara: Milka Marjanović, Kaptol 9, Zagreb, tel. 01/4814 260,
e-mail: kaptol@ofs.hr, web: kaptol.ofs.hr
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MJESEČNI OGLASI
God. XXXVII., br. 5 (423) – 6. svibnja 2018.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Još smo u uskrsnom vremenu i hodu Crkve
prema blagdanu Duhova. Ovaj naš hod je hod
Božjeg naroda kroz vrijeme. U tom vremenu
živimo naše zajedništvo s Gospodinom,
uskrslim i proslavljenim kao njegovo Otajstveno Tijelo koje želi posvijestiti i produbiti
zajedništvo jednih s drugima, jer smo udovi
Crkve. Jedino u tako dvodimenzionalnom
zajedništvu možemo se otkrivati izazovima,
burama i olujama ovog svijeta koji nas udara i
s lijeva i s desna.
U svjesnosti takvoga zajedništva i duhovne
borbe ulazimo u ovaj Marijin mjesec. Kao da
ponovno i ponovno želimo otkrivati veličinu i
ljepotu njezinoga majčinskoga dara i uloge
koju joj je namijenio sam Svevišnji. Ona je
svojim odabiranjem i darom Duha Svetoga
osnažena biti Majkom Otajstvenoga Tijela Kristova, pa tako i našega
međusobnog zajedništva i zajedništva s Kristom. Stoga je s pravom
možemo nazvati MAJKOM ZAJEDNIŠTVA. Bez Isusa nema ni Marije, ali ni
Krista bez Marije. Uzevši od nje naše ljudsko tijelo vezao se i s cijelim
ljudskim rodom. On naša glava, mi tijelo, a Marija kao najizvrsniji ud tog
Kristova Otajstvenoga Tijela. Od Marije treba učiti kako biti vrijedan član
toga Otajstvenoga Tijela Kristova. Ona neka nas uči kako ljubiti Isusa,
kako vršiti volju Očevu, kako biti Crkva.
Stoga neka naše hodočašće Područnog bratstva u Molve i naš hod na
svibanjske pobožnosti, osobito razmatrajući otajstva krunice, bude na
duhovnu korist i radost. Neka nam i ovogodišnji Marijin mjesec sav bude
raspjevan i sav u duhovnom cvjetanju.
"Marijo svibnja Kraljice, ti majko rajskog slavlja …"
Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
9. svibnja: Bratski razgovori
23. svibnja: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
27. svibnja: Obećanja Frame (pod sv. misom u 18.30)
31. svibnja: Majka Božja od Kamenitih vrata (sv. misa i procesija u 19 sati)
3. lipnja: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
Prvi privremeni zavjeti skupine “Sveta Brigita Švedska”
Vječni i privremeni zavjeti skupine “Sveti Antun Padovanski”
OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA
5. svibnja: “Betanija” (16. god.)
6. svibnja: "Tabor” (17. god.), "Brat Anđeo” (11. god.) i "Sv. Ljudevit kralj” (6.
god.)
7. svibnja: "Franjo” (18. god.), "Poverello” (18. god.) i “Sv. Faustina Kowalska”
(1 god.)
8. svibnja: “Cvjetići” (25. god) i “Brat Jakoba” (7. god)
10. svibnja: “Ancila“ (9. god.) i “Sv. Elizabeta” (9. god.)
17. svibnja: “Kruh” (26. god.)
29. svibnja: “Izvor” (24. god.)
2. lipnja: “Milosrđe” (22. god.)
3. lipnja: “Savršeno veselje” (11. god.)
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.
KARITATIVNA SKUPINA
Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 8. svibnja u 17 sati.
BIBLIJSKA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.
LIKOVNA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu.
KREATIVNA RADIONICA
Ovog mjeseca susret će se održati u subotu 19. svibnja od 9.30 do 13
sati u sobi na II. katu. Izrađivat će se anđeli i franjevački simboli.
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.

OBAVIJESTI

IZVJEŠTAJ S VIJEĆA MJESNOG BRATSTVA
Vijeće je na sjednici 2. svibnja 2018. donijelo odluku da se trajnim
zavjetima pripuste članovi generacijske skupine “Sveti Antun Padovanski”: s.
Antonija Maslać, s. Helena Tešanović, Kristina Jadrijević Cvrlje, s. Marta
Marija i Vinko Dobrić, b. Izaija. Privremenim zavjetima na godinu dana
pripustit će se Vesna Kuhar, s. Brigita i Jasmina Petrić, s. Klara. Učitelji
formacije ove skupine su bili s. Sonja Tomić i b. Danko Ivošević, a polaganje
zavjeta bit će 3. lipnja pod večernjom svetom misom.
Prve privremene zavjete položit će članice skupine “Sveta Brigita
Švedska”: s. Mila Marković, s. Klaudija Šebetić i s. Darja Topalović. Učitelji
formacije su s. Đurđica Benčić i b. William Krešo Bello, a polaganje prvih
privremenih zavjeta održat će se pod skupštinom 3. lipnja.
BRATSKI RAZGOVORI
U srijedu 9. svibnja nova je prilika za Bratske razgovore. Početak je u
19.30 sati u sobi na I. katu. U temu “Živjeti Duhove” uvest će nas sestra
Manuela Oharek.
Pozvani su svi koji žele poslušati svjedočanstva braće i sestara ili
podijeliti svoja iskustva.
MAJKA BOŽJA OD KAMENITIH VRATA
Blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata će se tradicionalno proslaviti
euharistijskim slavljem u Katedrali i procesijom koji počinju u 19 sati.
O eventualnoj promjeni termina proslave (budući da je ove godine
Tijelovo upravo 31. svibnja) bit ćemo naknadno obaviješteni.
HODOČAŠĆE NA TRSAT I KAPITUL BRATSTVA
Na redovito godišnje hodočašće na Trsat polazi se 9. lipnja u 7 sati sa
stajališta u Palmotićevoj ulici (križanje s Amruševom, kod Židovske općine).
Cijena puta je 80 kn, a prijave se primaju u našoj sobici u uredovno
vrijeme.
HODOČAŠĆE U ASIZ
Krajem lipnja hodočastimo u Asiz, La Vernu i ostala mjesta franjevačke
Italije. Polazak je navečer u četvrtak 21. lipnja, a povratak u ponedjeljak 25.
lipnja. Cijena je 230 €.
Zainteresirani se trebaju što prije prijaviti u sobici OFS-a u uredovno
vrijeme.
ROĐENI
Dana 26. travnja sestra Silvija Galinec iz generacijske skupine
“Magnificat“ rodila je kćer Mariju, svoje treće dijete. Čestitamo!

