RAST U ZAJEDNIŠTVU
DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
Na početku kalendarske godine podsjećamo na podmirivanje doprinosa
za više razine OFS-a. Iznos od 75 kn može se platiti u sobici ili na žiro-račun
našeg bratstva uz poziv na broj “100” i opis plaćanja “Doprinos za više razine
- ime i prezime”.

MOLITVENE NAKANE MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELJAČU
Opća: Molimo da se vapaj naše braće i sestara migranata, žrtava
trgovine ljudima, čuje i uzme u obzir.
OFS: Za kapitule nacionalnih bratstava u Nigeriji i Venezueli. Oče naš…

TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2020.
•
Pitanja za razgovor uz temu “Sakrament pomirenja”:
1. Što za vas znači unutarnja pokora? Kako biste povezali unutarnju pokoru
i obraćenje?
2. Bog je bogat milosrđem i ljubi nas velikom ljubavlju (usp. Ef 2,4). Kako u
tom svjetlu gledate na grijeh kao na uvredu Boga i prekid zajedništva s
Njime i Njegovom Crkvom?
3. Što za člana Franjevačkog svjetovnog reda treba značiti ispovijed u
svjetlu njegovoga nasljedovanja Isusa Krista i življenja Evanđelja po
primjeru svetoga Franje?
Tekstovi mjesečnih tema mogu se naći na adresi:
http://kaptol.ofs.hr/oznake/teme-za-mjesecne-susrete/

NAKANE ČASOSLOVA
o Gospodin mi je svjetlo i spasenje!
o Gospodine proslavi darom svetosti blaženog kardinala
Alojzija na radost svojoj Crkvi!
o Marijo probodenog srca liječi sve naše rane i rane našega
naroda!
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

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXXIX., br. 2 (444) – 2. veljače 2020.

Draga braćo i sestre!

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA

Ovogodišnja naša mjesečna skupština događa se
na ovu prvu nedjelju u mjesecu veljači na koji slavimo i
blagdan Gospodinova prikazanja u hramu ili Svijećnicu.
Već od svetog pape Ivana Pavla II. ovaj se dan slavi i kao
dan osoba posvećenoga života. I dok smo zahvalni
Gospodinu za tolike muževe i žene koji su se odazvali
Gospodinovom pozivu i pošli putem posvećenoga
života po zavjetima poslušnosti, siromaštva i čistoće.
Ovo je na neki način i naš dan jer smo spremno pošli za
Gospodinom posvetivši se po našim trećoredskim
zavjetima ili framaškim obećanjima. Ujedno je to i
prigoda da Gospodin umnoži broj svojih izabranih
sljedbenika.

Drugo, znamo da je blagdan Gospodinova prikazanja ili Svijećnica u
Božjem puku koliko Gospodinov toliko i Marijin blagdan „Svijetlo Marije“, pa
mnoge Marije slave svoj imendan. Mi im ga od srca čestitamo i želimo da poput
Marije omile Gospodinu u vršenju Njegove svete volje.
Treće, znamo da se na ovaj lijepi blagdan i blagoslivljaju svijeće. Mi ćemo
osmoga ovoga mjeseca hodočastiti na grob našega blaženog subrata kardinala
Stepinca. Dobro se prisjetiti koliko je Krist njemu bio svjetlo života. Dobro se
prisjetiti da je upravo ove godine prošlo 60 godina od Blaženikove smrti. Umro
je držeći u rukama svijeću koju je na blagdan Svijećnice blagoslovio.
Četvrto, dobro znamo s koliko je ljubavlju ljubio Mariju. Stoga neka naša
lurdska devetnica koja počinje upravo na Svijećnicu bude s takvog svetog
primjera izraz naše pobožnosti i ljubavi prema Bezgrešnoj Djevici Mariji i
putokaz nade u našem životu. Naš Sveti Franjo joj kliče: „U tebi je bila i jest sva
punina milosti i svako dobro.“ Ta punina milosti i svako dobro neka se izlije na
nas i našu zajednicu!

Fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
8. veljače: Hodočašće OFS-a, Frame i Glasnika u Katedralu
10. veljače: Blagdan bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika Područnog bratstva
12. veljače: Bratski razgovori
15. veljače: Radni susret animatora
23. veljače: Prodajna izložba za potrebe bratstva
25. veljače: Cjelodnevno klanjanje pred Presvetim
26. veljače: Poziv u svijetu - emisija našeg bratstva na Radio Mariji u 17h
1. ožujka: Mjesečna skupština u 16.30 i sv. misa u 18.30 sati
OBLJETNICE ZAVJETA GENERACIJSKIH SKUPINA
2. veljače: “Misije“ (34. god.)
3. veljače: “Ljubav” (35. god.)
4. veljače: “Brat Sunce” (24. god.), “Brat Magarac” (13. god.)
5. veljače: “Rivotorto” (36. god.), “Manji brat” (31. god.)
18. veljače: “Effata“ (19. god.)
1. ožujka: “Radost“ (22. god.)

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG BRATSTVA
Dana 22. siječnja 2020. održana je sjednica Vijeća na kojoj su vijećnici
podnijeli izvješća po zaduženjima, dogovorene su pripreme za susrete i
aktivnosti u veljači.
Statistički podaci - sa 31.12.2019. broj trajno zavjetovanih članova u našem
bratstvu je 664, broj članova u početnoj formaciji 5, broj članova za koje su
provedene privremene mjere 183, broj umrlih 8, 16 članova Franjevačke
mladeži, 80 članova Glasnika Velikoga kralja, 2 dijecezanska svećenika.
Molimo braću i sestre koji još nisu popunili obrazac Osobni podaci o članu
(žuti karton) da ga što prije popune.
KARITATIVNA SKUPINA
Redovni mjesečni susret održat će se u utorak 4. veljače u 16.45 sati.
BIBLIJSKA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom poslije večernje sv. mise.
LIKOVNA SKUPINA
Skupina se sastaje srijedom u 11 sati na II. katu.

DEŽURSTVA
U našoj sobici povjerenica za Caritas dežura petkom (16.45-17.30),
blagajnica utorkom (17.00-18.00), a ministra petkom (17.00-18.00).
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.

OBAVIJESTI
HODOČAŠĆE U KATEDRALU
U subotu 8. veljače u 17 sati okupit ćemo se ispred Katedrale I poći na
grob našeg blaženog subrata Alojzija Stepinca. U 17.30 sati slijedi priredba
Glasnika u prolaznoj dvorani, te Euharistijsko slavlje u 18.30 sati u crkvi.

BRATSKI RAZGOVORI
U srijedu 12. veljače nova je prilika za Bratske razgovore. Početak je u
19.30 sati u sobi na I. katu. U temu susreta „Učenje prvih crkvenih otaca”
uvest će nas s. Antica Ćepulić

GODIŠNJI KALENDAR 2020.
Novi godišnji kalendar događanja u našem bratstvu za 2020. godinu
objavljen je na web stranici našeg bratstva na adresi:
http://kaptol.ofs.hr/godisnji-kalendar-2020
RADNI SUSRET ANIMATORA
Radni susret animatora održat će se 15. veljače na II. katu.
Susret će započeti u 15 sati okupljanjem ispred Katedrale i
zajedničkom molitvom na grobu našeg blaženog subrata Alojzija Stepinca.
Zatim slijedi nastavak susreta na Kaptolu 9. Susret završava krunicom u 18
sati i svetom Misom u 18.30 sati.

PRODAJNA IZLOŽBA ZA VIŠE RAZINE
Pozivamo braću i sestre da se uključe u prodajnu izložbu kolača u
nedjelju 23. veljače, s ciljem prikupljanja financijskih sredstava za podmirivanje doprinosa za više razine OFS-a.
Mole se braća i sestre da donesu kolače dan ranije, u subotu 22. veljače
poslije podne, u sobicu ili na portu samostana, ili u nedjelju ujutro.

HODOČAŠĆE OFS-A i FRAME U KRAŠIĆ
Idućeg mjeseca, 14. ožujka (subota) planirano je hodočašće u Krašić.
Detalje hodočašća ćemo objaviti naknadno.
Zainteresirani se mogu prijaviti od Skupštine u veljači u sobici OFS-a.
Pozvani su članovi OFS-a i Frame, ali i svi simpatizeri franjevačke
duhovnosti.
UMRLI
Dana 10. siječnja 2020. u 85. godini vremeniti život vječnim zamijenila
je sestra Ljubica Marenčić, s. Marija. Vječne zavjete položila je 29. svibnja
1994. godine u generacijskoj skupini “Izvor". A dana 17. siječnja 2020. u 65.
godini umrla je sestra Đurđica Skelin, s. Josipa. Vječne zavjete položila je 15.
svibnja 2010, godine u generacijskoj skupini “Brat Jakoba".
Preporučamo u molitve naše pokojne sestre.

