
Vjerujem da smo svi još uvijek pod dojmom
uspjeha naše nogometne reprezentacije i onoga
pozitivnoga raspoloženja kojega su nam
priredili postavši viceprvaci svijeta. Oslonjeni na
Božju pomoć i Marijinu majčinsku zaštitu
podarili su nam i vjerničko svjedočanstvo. Na
upit novinarke “Večernjaka“ njihov izbornik
gosp. Zlatko Dalić rekao je da mu vjera u kojoj je
odgojen puno znači i da mu je Bog na prvome
mjestu. Posvjedočio je i to da mu je krunica
uvijek u džepu i da je znao u nekim trenucima
igre tako je čvrsto stisnuti da mu se skoro
urezala u dlan. Uistinu, dali su svjedočanstvo
vjere i zajedništva, što može biti poticaj za
izgradnju zajedništva svakoj ljudskoj zajednici,
pa i našemu narodu.
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RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA

Kao i svake godine ovog hodočasničkog Marijinog mjeseca, osobito mi
franjevke i franjevci, započinjemo proslavu Marije Anđeoske u našoj crkvi
prigodnom trodnevnicom i Porcijunkulskim oprostom. Tim oprostom naši
framaši završavaju Hod s radošću slavljenja Gospodina diljem naših
domovina Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Naše kaptolsko bratstvo hodočastit će 31. kolovoza u večernje sate
Gospi od Suza u Pleternicu. Te večeri će se proslaviti i deseta obljetnica
Đakovačko-osječke nadbiskupije, budući da je Požeška biskupija njen dio.

"O sveta Majko Božja, draga i urešena, moli za nas Kralja na smrt
osuđena, predragoga Sina svoga Našega Gospodina Isusa Krista, da nam po
blagosti, po snazi utjelovljenja i gorke smrti svoje oprosti grijehe naše,
amen.“ (Spisi sv. Franje, 68)

I nama Majka Marija neka bude trajno nadahnuće i pomoć u svim
potrebama!

Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

RAST U ZAJEDNIŠTVU

NAKANE ČASOSLOVA
o Majko Marijo, izmoli našemu narodu slogu, mir i svekoliki

napredak.

o Majko Marijo, povjeravamo ti naše obitelji i budi u njima

čuvarica Božjeg zakona i ljubavi.
o Majko Marijo, svim bolesnicima i patnicima budi

tješiteljica i ozdraviteljica.

MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA KOLOVOZ

Opća: Da sve dalekosežne odluke ekonomista i političara štite obitelj

kao jedno od blaga čovječanstva.

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

Brazila i za Europski kongres OFS-a i Frame.

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 kolovoz je “(Do)živjeti brak kao vrednotu”. Pročitajte naglas

navedene rečenice ili ih napismeno podijelite svakom članu skupine. Potom

završite započete tvrdnje i odgovorite na pitanja, pismeno ili usmeno.

• Kad čujem riječ "ljubav", najprije se sjetim ...

• Po mome mišljenju prava ljubav je ...

• Što povezujete s riječju brak?

• Pokušajte opisati vašu obitelj s pet pridjeva koji je označuju.

u

dosadašnjih
je

DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE

Podsjećamo na podmirivanje doprinosa za više razine OFS-a.

Svota od 40 kn može se platiti u našoj sobici ili na žiro-račun našeg
bratstva uz poziv na broj “100” i opis plaćanja “Doprinos za više razine - ime

i prezime”.
Potičemo one koji u boljim materijalnim prilikama 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”). 

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG BRATSTVA
Na sjednici 1. kolovoza 2018. godine Vijeće je prihvatilo Izvješće o

životu i djelovanju Mjesnog bratstva Kaptol od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja

2018. godine.

Na skupštini 1. srpnja 2018. godine za sedmi izborni kapitul Područnog
vijeća izabrani su zastupnici: Vlasta Udovičić, Marijana Štefinec, Karolina

Koubek Smoljanović i Monija Raspudić.

BLAGDAN SVETE KLARE

Svetkovina svete Klare Asiške se posebno svečano slavi kod sestara

klarisa u Mikulićima (Kvaternikova 167). I ove godine se obilježava
trodnevnom pripravom od 8. do 10. kolovoza (srijeda - petak) kada je svaki

dan u 18.30 molitva krunice, a u 19.00 sveta misa.

Na sâm dan svetkovine (subota, 11. kolovoza) slavit će se svete mise u 8

i u 19 sati. Trodnevnicu će predvoditi i svečanu svetu misu predslaviti fra

Ivan Marija Lotar, OFMConv.

Više o sestrama klarisama i njihovoj karizmi i prisutnosti na našim
prostorima se može pročitati na njihovoj web adresi http://klarise-zg.hr.

HODOČAŠĆE GOSPI OD SUZA U PLETERNICU
U petak 31. kolovoza hodočastit ćemo u Pleternicu Gospi od Suza.

Polazak je u 14 sati sa stajališta u Palmotićevoj ulici (križanje s Amruševom,

kod Židovske općine), a povratak u Zagreb očekuje se oko 1 sat iza ponoći.
Cijena je 80 kuna.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti u sobici OFS-a; do 15. kolovoza

samo utorkom od 17h do 18h, a od 16. kolovoza svakog radnog dana prije i

poslije svete mise.

Inače, ovogodišnju Devetnicu predvodit će fra Ivan Matić, voditelj Kuće
susreta Tabor. Posljednjeg dana Devetnice središnje misno slavlje predvodit

će požeški biskup Antun Škvorčević zajedno sa đakovačkim nadbiskupom

Đurom Hranićem.

BLAGDAN SVETOG LJUDEVITA

Blagdan našeg zaštitnika sv. Ljudevita kralja ćemo i ove godine obilježiti 
svečanom večernjom svetom misom (u 18.30 sati) u našoj crkvi.

UMRLI

Dana 21. srpnja 2018. u 78. godini umrla je naša sestra Milka Japjec, s.

Elizabeta. Vječne zavjete položila je 5. siječnja 1992. godine u generacijskoj

skupini “Mir".

Preporučamo u molitve našu pokojnu sestru.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA

DEŽURSTVA
U kolovozu u našoj sobici blagajnica dežura utorkom (17.00-

18.00).

Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.

11. kolovoza: Blagdan sv. Majke Klare

25. kolovoza: Blagdan sv. Ljudevita, zaštitnika OFS-a 

31. kolovoza: Hodočašće Gospi od Suza u Pleternicu
2. rujna: Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

BIBLIJSKA SKUPINA

Skupina se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.

LIKOVNA SKUPINA

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

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.

INTERESNE SKUPINE

Unutar našeg bratstva djeluje mnoštvo interesnih skupina – biblijska,

informatička, karitativna, likovna, medijska, planinarska, skupina za

ekumenizam i dijalog ...

Većina interesnih skupina nakon ljetne stanke nastavlja s uhodanima i

nekim novim aktivnostima.

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.

MEDIJSKA SKUPINA

Skupina priprema redovitu mjesečnu emisiju “Poziv u svijetu” našeg
bratstva na Radio Mariji. Pregled svih dosadašnjih emisija s mogućnošću
preslušavanja njihovih snimaka je dostupan na web adresi:

http://kaptol.ofs.hr/oznake/poziv-u-svijetu/.


