RAST U ZAJEDNIŠTVU
DOPRINOSI#ZA&VIŠE&RAZINE
Podsje!amo sve koji to još nisu u#inili na podmirivanje doprinosa za
više razine OFS-a. Ujedno poti#emo one koji su u mogu!nosti da se
solidariziraju s bra!om i sestrama u oskudici.
Iznos od 75 kn može se platiti u sobici ili na žiro-ra#un našeg bratstva
uz poziv na broj “100” i opis pla!anja “Doprinos za više razine - ime i
prezime”.
MOLITVENE&NAKANE&ME'UNARODNOG&VIJE(A&ZA&SRPANJ
Op!a – Za zaštitu oceana: Da politi#ari, znanstvenici i ekonomisti rade
zajedno na zaštiti svjetskih mora i oceana.
OFS: Za bratski i pastoralni pohod nacionalnim bratstvima u Boliviji i
Koreji te za kapitul nacionalnog bratstva u Ma)arskoj. O#e naš…
TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2019.
•
Tema za srpanj je “Euharistija kao žrtva – sakramentalna žrtva”. Pitanja
za razgovor:
• Imate li u svojim mjesnim bratstvima zajedni#ku pripremu za nedjeljnu
euharistiju prije susreta bratstva i na koji na#in?
• Možete li u razgovoru u skupinama jedni drugima nabrojiti neke zahvale
koje ste otkrili te ih prikazujete u euharistiji?
• Kako se možete pridružiti u vlastitom životu Kristovoj žrtvi koju slavimo
u euharistiji?
• Na koji na#in kao bratstvo možemo više živjeti iz euharistijske žrtve naše
poslanje?
NAKANE ČASOSLOVA
o Da nam Gospodin podari blagoslovljene dane odmora.
o Da naši mladi uvijek idu Božjim putem i ostvaruju Božje
planove.
o Da bolesni i umorni na Božjem i Gospinom srcu nađu
utjehe, lijeka i odmora.
Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista “Brat Franjo” i glasilo Hrvatskog
nacionalnog bratstva OFS-a “Bratstvo”

Kunski žiro-račun našeg Bratstva:
Franjeva#ki&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

FRANJEVA%KI&SVJETOVNI&RED
MJESNO#BRATSTVO#KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God.#XXXVIII.,#br.#7#(437)#– 7. srpnja 2019.

RIJE%&DUHOVNOG&ASISTENTA

Drage sestre i bra!o"
Vjerojatno svi uo#avamo, osobito mi
stariji, kako vrijeme brzo prolazi. Tako
možemo re!i, pa ve! je prošlo pola godine.
Dobro je da primje!ujemo kako je sve što
je na ovome svijetu prolazno i kako je
mudro brinuti se da nam ne izmakne ono
što je neprolazno i što vje#no ostaje. Zato
treba biti trajno povezan s Onim koji je
Vje#an i koji ne prolazi. I stoga je dobro
imati na pameti rije#i psalmiste $Nau#i
nas dane naše brojiti da steknemo mudro
srce"! Nisu li ovi dani ljetnog opuštanja
prigoda da znamo malo zastati, odvagnuti
i pravilno usmjeriti svoje životne putove i
ciljeve?
Možda !emo se ovoga ljeta na!i na kojoj mladoj misi ili redovni#kom zavjetovanju, pa zahvaliti Gospodinu za darove poziva u
njegovoj i našoj Crkvi. Svojim molitvama i žrtvama odazvati se
Gospodinovoj želji: "Molite Gospodara žetve da pošalje radnike u
žetvu svoju“.
Svima vam želim blagoslovljene ferije, sretna putovanja i
povratke, mirno more, svježinu misli i osje!aja Božje i Gospine
blizine!
Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent
HVALITE#I#BLAGOSLIVLJAJTE#GOSPODINA#MOGA,
ZAHVALJUJTE&I&SLUŽITE&MU&U&PONIZNOSTI&VELIKOJ.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
30.#srpnja#- 1.&kolovoza:&Trodnevnica&uo#i&blagdana&Porcijunkule
2.&kolovoza:&Blagdan&Gospe&od&An)ela&*Porcijunkula)
4.#kolovoza:&Mjese#na&skupština&u&17.00&i&sv.&misa&u&18.30
GENERACIJSKE#SKUPINE
Generacijske skupine se sastaju prema vlastitom rasporedu ili
dogovoru. Poti#emo sve skupine koje se ne sastaju ili su ostale tek na
nekolicini bra!e i sestara da prona)u blisku skupinu kojoj bi se pridružili.
Naše bratstvo broji 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,
karitativna, likovna, medijska, informati#ka, skupina za ekumenizam,
planinarska ... Ve!ina njih nakon ljetne stanke nastavlja s uhodanima i nekim
novim aktivnostima.
Poti#emo svu bra!u i sestre koji traže na#in kako bi se više uklju#ili u
život bratstva da prona)u i ulože svoj talent u nekoj od interesnih skupina.
Ve!ina informacija o životu bratstva se može prona!i na našoj web
stranici.
MEDIJSKA#SKUPINA
Skupina priprema redovitu mjese#nu emisiju “Poziv u svijetu” našeg
bratstva na Radio Mariji.
Pregled svih dosadašnjih emisija s mogu!noš!u preslušavanja njihovih
snimaka je dostupan na web adresi:
http://kaptol.ofs.hr/oznake/poziv-u-svijetu/.
KARITATIVNA#SKUPINA
Redovni mjese#ni susret održat !e se u utorak 9. srpnja u 17 sati.

OBAVIJESTI

IZVJEŠTAJ&SA&SJEDNICE&VIJE(A&MJESNOG&BRATSTVA
Dana 29. lipnja održana je sjednica Vije!a na kojoj su povjerenica za
Caritas, povjerenik za formaciju, povjerenik za Framu i blagajnica podnijeli
izvješ!a po zaduženjima.
Na sastanku skupine za Caritas bio je prisutan lijep broj naših sestara i
bra!e. Sastavljen je popis bra!e u potrebi i dogovorene posjete s kojima se
ve! zapo#elo.
Vije!e je raspravljalo o prijedlogu vezano uz trajanje i na#in rada u
vremenu uvo)enja u Red, po#etne i trajne formacije.
Raspravljalo se i o prijedlogu vezanom za novi oblik skupštine. U
bitnom se sastoji od premještanja skupštine u pokrajnju dvoranu, promjeni
termina, te radu u skupinama.
Vije!e je donijelo odluku o otvaranju Facebook stranice našeg mjesnog
bratstva. Za administriranje stranice bit !e odgovorna s. Tomislava Hodali!.
Pomi#e se termin održavanja Bolesni#kog dana na 5. listopada 2019.
FRAMIN#HOD#DO#ASIZA
Franjeva#ka mladež i ove godine organizira hod po Lijepoj našoj u
vremenu od 23. srpnja do 3. kolovoza. Ovogodišnja ruta ide od %akovca
preko Varaždina, Vinice, Ivanca i Bednje do Krapine.
Pratimo ih svojim molitvama da mogu biti istinski svjedoci evan)elja po
primjeru našeg serafskoga oca Franje.
BLAGDAN#GOSPE&OD&AN'ELA&
Ova velika franjeva#ka svetkovina se tradicionalno u našoj crkvi
obilježava trodnevnicom od 30. srpnja do 1. kolovoza tijekom koje se u 18.00
moli franjeva#ka krunica, a u 18.30 slavi sv. misa.
Na sâm blagdan !e biti sve#ana ve#ernja misa te poslije toga procesija u
klaustar samostana.

LIKOVNA#SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu.

POMO(&PAKISTANSKOJ#DJECI
Brat Inderyas Sardar iz bratstva OFS-a u Karachiju moli pomo! za
uzdržavanje i školovanje posvojene djece.
Svoje priloge možete ostaviti u našoj sobici ili uplatiti na kunski žirora#un našeg bratstva (uz poziv na broj “7001”+.

DEŽURSTVA
U srpnju i kolovozu neće biti službenih dežurstava.
Knjižnica je otvorena srijedom poslije ve#ernje svete mise.

UMRLI
Krajem lipnja 2019. godine u 74. godini umrla je sestra Mira Pintar, s.
Elizabeta. Vje#ne zavjete položila je 8. prosinca 1964. godine. Preporu#amo u
molitve našu pokojnu sestru.

BIBLIJSKA#SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom poslije ve#ernje sv. mise.

