RAST U ZAJEDNIŠTVU
MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA LIPANJ
Opća: Da društvene mreže budu odraz prihvaćanja poštujući druge zbog
njihove različitosti. OFS: Za nacionalna bratstva Haitija, Češke, Njemačke,
Danske, El Salvadora, Austrije, Malawija i Portorika. Oče naš…
TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2018.
Tema za lipanj je “O dostojanstvu i svetosti ljudskoga života”. Pitanja za
razgovor u bratstvu:
• Na koji se način zauzimate ZA Život (Prolife djelovanje)? Na koji se način
još možete zauzimati?
• Po vama, je li dobro potpuno zabraniti pobačaj? Ako da, konkretno
precizirajte što je potrebno da se pobačaj potpuno zabrani? Molitva?
Akcija? Mijenjanje zakona? Referendum? Edukacija vjernika o početku
života? Otvorenost životu? Molitveno bdijenje ispred bolnica? U kolikoj
mjeri se možete angažirati za nešto od navedenog?
• Koliki broj djece je prikladan za jednu hrvatsku obitelj? Koji je bio razlog
Vašoj odluci da ste se odlučili za broj djece koliko ih imate sada? Jeste li
koristili prirodno planiranje obitelji kao metodu planiranja broja djece?
• Smatrate li da je umjetna oplodnja (medicinski potpomognuta oplodnja)
pomoć neplodnim bračnim parovima? Ima li neplodnost smisla?
• Smatrate li da je eutanazija (namjerno uzrokovanje smrti) pomoć teško
bolesnim osobama koje trpe prejake boli? Ima li trpljenje smisla?
• Danas u Hrvatskoj nije toliko aktualna eutanazija. Što bi trebalo
konkretno činiti da se ona nikad u našoj zemlji ne ozakoni? Educirati
ljude za palijativnu skrb, proširiti mrežu volontera? Poticati suživot tri
generacije - djedovi, sinovi i unuci…?
NAKANE ČASOSLOVA
o Da nam Gospodin podari novu braću i sestre.
o Da svi budemo i ostanemo vjerni evanđeoskom putu.
o Da naši mladi slijedeći Isusa iz Nazareta rastu u dobi i
milosti.
Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista “Brat Franjo” i glasilo Hrvatskog
nacionalnog bratstva OFS-a “Bratstvo”
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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

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXXVII., br. 6 (424) – 3. lipnja 2018.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA

Draga braćo i sestre!
Dok pišem uvodnu riječ za ovaj broj biltena našega bratstva naše zagrebačke ulice i
trgovi vrve od stranaca, učeničkih ekskurzija,
hodočašćenja našem blaženom subratu u
Prvostolnicu, do mnoštva drugih događaja
osobito na našem glavnom trgu.
Nadam se da ste kao angažirani Kristovi
vjernici shvatili ozbiljnost ovih svibanjskih
referenduma i svojim potpisom željeli doprinijeti ozdravljenju hrvatskog društva i promicanju Božje istine o čovjeku. Isto tako da ste,
ako ne hodom svojih nogu, onda bar svojom
molitvom poduprli i ovogodišnji “Hod za
život” ulicama našega grada.
Ovoga Marijinoga mjeseca svibnja hodočastili smo kao područno
bratstvo u Marijine Molve u pitomoj našoj Podravini. Kao mjesno
bratstvo spremamo se u pohode našoj Majci Milosti – Gospi Trsatskoj.
Neka nas ova hodočašća nadahnjuju Marijinom otvorenošću Riječi
Božjoj da i naše zavjetovanje evanđeoskog života ovaj svijet oplodi
Božjom prisutnošću.
Ono što nas osobito raduje jeste zavjetovanje, bilo privremeno, bilo
trajno, nove braće i sestara. Podržimo ih molitvom i bratskom pažnjom
jer ćemo i po njima rasti ne samo brojem nego i svetošću. Njima, kao i
svima nama, želim mir i ustrajnost!

Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent
HVALITE I BLAGOSLIVLJAJTE GOSPODINA MOGA,
ZAHVALJUJTE I SLUŽITE MU U PONIZNOSTI VELIKOJ.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
4. lipnja: Privremeni zavjeti skupine “Sveta Brigita Švedska” u 19.30
6. lipnja: Bratski razgovori
9. lipnja: Hodočašće na Trsat
13. lipnja: Sv. Antun Padovanski
27. lipnja: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
1. srpnja: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA
3. lipnja: “Savršeno veselje” (11. god.)
4. lipnja: Živa voda (12. god.)
5. lipnja: Sveti Pio iz Pietrelcine (2. god.)
12. lipnja: Kana Galilejska (7. god.)
14. lipnja: Milost (21. god.)
15. lipnja: Tau (33. god.)
2. srpnja: Srce (23. 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.
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
Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 5. lipnja 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 16. lipnja od 9.30 do 13 sati
u sobi na II. katu. Izrađivat će se nakit.
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 28. svibnja 2018. godine razgovaralo o procesiji
Majci Božjoj od Kamenitih vrata, i dogovorilo program hodočašća na Trsat.
Članovi Vijeća i voditelji interesnih skupina su dobili zaduženje da do
kraja lipnja pripreme, te dostave Vijeću Godišnji izvještaj o životu, radu i
djelovanju bratstva od 30.6.2017.- 30.6.2018.
Franjevačka mladež se od 23. srpnja do 3. kolovoza sprema na
hodočašće kroz Hrvatsku i Asiz. Pozivaju nas na Euharistijsko slavlje na
Sigetu 23. srpnja u 18.30 da zajedno slavimo i molimo Gospodina za sve
nakane ovoga susreta, a mi ćemo ih pratiti na njihovom Hodu našim
molitvama.
BRATSKI RAZGOVORI
U srijedu 6. lipnja nova je prilika za Bratske razgovore. Početak je u
19.30 sati u sobi na I. katu. U temu “Nepoznata Marija” uvest će nas sestra
Mira Čiš. Pozvani su svi koji žele poslušati svjedočanstva braće i sestara ili
podijeliti svoja iskustva.
HODOČAŠĆE NA TRSAT
Na redovito godišnje hodočašće na Trsat polazi se 9. lipnja u 7 sati sa
stajališta u Palmotićevoj ulici (križanje s Amruševom, kod Židovske općine).
U povratku ćemo obići svetište Gospe od čudesa u Oštarijama, najstarije
marijansko svetište u Gospićko-senjskoj biskupiji.
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 1.580 kn + 20 €. Detalji se mogu naći na našoj mrežnoj
stranici ili na letku u našoj sobici.
Ostalo je još nešto mjesta pa se zainteresirani što prije trebaju prijaviti
direktno u agenciji LL Travel, Jurišićeva 19, tel. 098/9014-996
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.

