
   KARITATIVNA GRUPA
Susret grupe će biti u utorak 7. veljače u 16.30 u dvorani na 2. katu. 
U subotu 18. veljače u 17.30 predvodit ćemo molitvu na grobu č. s. B. o. Vendelina 
Vošnjaka uz nekrologij i na nakanu našeg bratstva za potrebe naših sestara i 
braće. Hvala svima koji su se s ljubavlju i u zajedništvu odazvali prvom pozivu.
Novčane priloge za pomoć potrebitima, kojih je sve veći broj, možete ostaviti 
u sobici ili uplatiti na kunski-žiro račun našeg bratstva uz poziv na broj “99’” 
Neka milosrđe Onoga koji je sama Dobrota - uzvrati na Vašu dobrotu.

   SUSRETI GENERACIJSKIH GRUPA
Potičemo sve grupe koje se ne sastaju redovito da pronađu termin koji im 
odgovara za svoje susrete. Svi susreti su nam na rast u vjeri i zajedništvu.

   GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne supervizijske susrete 8. i 22. 
veljače na Sigetu u 17 sati. 
Rekreacija 60+ je svakog ponedjeljka i srijede u 10 sati pod vodstvom naše 
sestre prof. tjelesne kulture Snježane Beri. Susreti su prožeti aktivnostima 
praćenja stanja organizma, kontrolom tlaka, šećera, BMI-a. Provode se vježbe 
za cirkulaciju, korektivne vježbe, učenje pravilnog disanja, itd. Pored toga ostaje 
vremena i za druženje i razgovor.
Grupa za međusobnu podršku onkoloških bolesnika „Ruže sv. Elizabete“ 
svoj susret imat će 7. veljače u 11 sati na Sigetu.
Dnevni centar za beskućnike otvoren je nedjeljom od 11 do 18 sati, gdje se 
odvija druženje, duhovno-psihološka pomoć, aktivno pisanje životopisa i dr. 
Svi smo pozvani na druženje s beskućnicima.

NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
  5. veljače: Predstavljanje knjige “Živi povezan s Nebom“ u 19.30
10. veljače: Blagdan bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika Područnog bratstva
11. veljače: Blagdan Gospe Lurdske, dan bolesnika
18. veljače:  Radni susret animatora
21. veljače:  Cjelodnevno klanjanje pred Presvetim
  Franjevački utorak - Tema: Obitelj i !inancije
25. veljače: Hodočašće u Krašić
  Susret Glasnika Velikoga Kralja
  2. ožujka: Mjesečno klanjanje poslije večernje sv. mise
  4. ožujka:  Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30

   ZAVJETI I GODIŠNJICE ZAVJETA
Godišnjicu zavjeta slave generacijske grupe:
 18. veljače: “Effata” (11. god.)
  1. ožujka: “Radost” (14. god.)

   SUSRETI INTERESNIH GRUPA
BIBLIJSKA GRUPA - srijedom poslije večernje sv. mise. 
LITERARNA GRUPA - druga srijeda u mjesecu od 17.30 do 18.30

   ŽIVI POVEZAN S NEBOM
Naša sestra Ružica Lice objavila je knjigu ”Živi povezan s Nebom” u nakladi Brata 
Franje. Predstavljanje knjige je večeras u 19.30 sati u našoj crkvi. Zahvalimo 
Gospodinu na svim darovima.

   FRANJEVAČKI UTORAK
Upravo osnovana grupa za obitelj organizira slijedeći fraUtorak - franjevački 
utorak, 21. veljače na temu „Obitelj i !inancije“ kroz koju želi posvijestiti tre-
nutak u kojemu se nalazi franjevačka obitelj koja živi svoje poslanje u ovom 
recesijskom vremenu i svijetu. Gosti predavači će biti Zrinka i Zlatko Gregov. 

   DONACIJE I UPLATE
Kao doprinos za vijeća viših razina čiji se troškovi pokrivaju isključivo prilozima 
iz mjesnih bratstava dužni smo izdvojiti 30 kn godišnje po članu. Molimo sve 
koji mogu da za ovu godinu podmire tu svotu  za sebe, a ako su u mogućnosti, 
da se solidariziraju i s braćom i sestrama u oskudici.
Te i sve ostale doprinose i donacije možete uplaćivati na naš kunski žiro račun 
uz poziv na broj prema nakanama: “89” za bratstvo, “99” za karitas, “100” za do-
prinos za više razine (uz opis plaćanja “Doprinos za više razine - ime i prezime”), 
“7001” za pomoć bratstvu u Pakistanu, “1001” za potrebe beskućnika, “2001” 
za potrebe palijativne grupe, “3001” za potrebe grupe za očuvanje stvorenog 
i “4001” za potrebe kuhinjice za siromašne. 

   POMOZIMO BRAĆI U POTREBI U PAKISTANU
Iz Mjesnog bratstva OFS-a u Karačiju u Pakistanu stigao nam je poziv za 
pomoć njegovom malom sirotištu. Za uzdržavanje i školovanje posvojene 
djece nedostaje ono najnužnije, pa će im svaka naša, pa i najmanja pomoć, biti 
dragocjena. Svoje priloge možete ostaviti u našoj sobici ili uplatiti na kunski 
žiro-račun našeg Mjesnog bratstva (uz poziv na broj “7001”).

   IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE VIJEĆA
Dana 1. veljače održana je sjednica na kojoj su, uz redovita izvješća, utvrđeni 
detalji nadolazećih događaja i hodočašća. U Krašić se kreće 25. veljače u 7.30 
ispred Katedrale, a cijena je 40 kn. U Međugorje se kreće 9. ožujka u 12 sati 
s povratkom 11. ožujka oko 21 sat, a cijena je 450 kn. U cijenu su uključeni 
prijevoz, dva noćenja, dva doručka i ručak. Prijave za hodočašće za Asiz su 
otvorene do 30. travnja, cijena je 270 eura. Prijave su u sobici u uredovno 
vrijeme. U subotu, 18. veljače, će biti radni susret animatora koji počinje sv. 
misom u 9 sati, a tema susreta će biti nedavno održani Generalni kapitul. U 
utorak, 21. veljače, pred Pepelnicu će biti cjelodnevno klanjanje pred Presve-
tim, a naše bratstvo će ga animirati od 17 do 18 sati.

   NOVA KRATICA ‘OFS’ NA INTERNETU
Potaknuti odlukom Generalnog kapitula o nazivu Reda, Nacionalno bratstvo 
je pribavilo novu internetsku domenu ofs.hr. Sukladno tome i naše bratstvo 
ima novu web adresu kaptol.ofs.hr i adresu e-pošte kaptol@ofs.hr.



Kunski žiro-račun našeg Bratstva: 
Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Kaptol, Kaptol 9, Zagreb, 

Raiffeisenbank Austria, d.d., br. 2484008-1104162874

RAST U ZAJEDNIŠTVU

   EVANGELIZIRANI DA BI EVANGELIZIRALI
Ovisi o tebi
O tebi ovisi hoćeš li biti znak osporavan. Na tebi je da pokreneš ponovno 
franjevačku revoluciju u svijetu. Franjo ide natrag u potragu za tim (svojom 
Crkvom) po okolici Asiza s gubavcima kada je njegova Crkva ogrezla u moć, 
kada je njegova Crkva u središtu moći. U mnogim zemljama, muškarci i žene 
vjere, vole leći u krevet s gospodarima moći. A siromašni i gubavci su kao i 
uvijek sami.  
Pustolovina je počela...
I tako je pustolovina započela, od Boga koji je jednoga dana odlučio stvoriti 
svijet. Biblija je rođena u jednom selu koje je pokušalo odgovoriti na Božju 
inicijativu. Više od knjige, Biblija je knjižnica. Više od knjižnice, Biblija je život 
sastavljen od svega onoga što čini život – snovi, bol, nada i radost – od svega što 
čini naše životno iskustvo. Svega s čime želimo popuniti naše egzistencijalne 
praznine. I tako to ide od Postanka do Otkrivenja. No, što bi mogla biti 
nit vodilja? Što daje smisao Svetom pismu? Što je to što daje smisao svim 
pustolovinama Božjeg razgovora i Božje bliskosti s ljudima i ljudi s Bogom? 
Koja je, prema tebi, ključna riječ u Bibliji? To je SAVEZ (znači, brak ili veza). 
To je ono što je Franjo – jedini do sada – mogao razumjeti.
fra Fernando Ventura, OFMCap, Projekt trajne formacije MV OFS-a, siječanj 2012.  

    
 NAKANE ČASOSLOVA:

          - da poštujemo slobodu savjesti svakoga čovjeka po 
        zagovoru bl. Alojzija Stepinca
          - da braća čija su srca i tijela bolesna prime milosti po 
        zagovoru Gospe Lurdske
          - da rastemo u zajedništvu i jednostavnosti te za grijehe   
        rado činimo pokoru po zagovoru sv. Klare

Sve komentare, prijedloge i primjedbe za Bilten šaljite na: bilten@kaptol.ofs.hr

Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista “Brat Franjo” i 
glasilo Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a “Bratstvo”

Odgovara: Mario Bondža, Kaptol 9, Zagreb, tel. 01/4814 260, 

e-mail: kaptol@ofs.hr, web: kaptol.ofs.hr

   DEŽURSTVA I KNJIŽNICA
U našoj se sobici dežura ponedjeljkom i četvrtkom od 17.30 do 18.30.  
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.
Dežurstva za palijativnu skrb su na Sigetu svaki radni dan od 8 do 16 sati 
kada mogu doći ili nazvati svi koji trebaju pomoć grupe ili bi se htjeli uključiti 
u njezin rad kao volonteri. Telefon: 01/5588 917.

Mnogo puta nam se kaže da učinimo nešto 
po savjesti. Što to konkretno znači? Što tada 
učiniti? Savjest je činiti dobro i izbjegavati 
zlo. Čovjek može moliti časoslov i krunicu, 
pohađati svetu misu, čitati svete tekstove, 
znati dobro vjerske istine, a da ne čuje svoju 
savjest. Da, to je moguće. A najviše znaš da 
je ne čuje jer se na nju stalno poziva protiv 
drugih. Što učiniti da ne bude tako? Odgajati 
savjest.
Prva škola savjesti jest samokritika. Mi smo 
ljudi, naime, skloni prosuđivati u vlastitu 
korist. Druga škola savjesti jest usmjeravanje 
na temelju dobra djelovanja drugih ljudi, 
spoznaja dobra koje već drugi čine, da ne 
počinje sve od nas. Treća škola savjesti jest 
odgovornost. Četvrta škola savjesti jest otvorenost za odnose s ljudima 
i za postupno otkriće cjelovite istine, koja raste i čiji nismo ljubomorni 
posjednici. Mnogo se toga mijenja i raste, i ono što je jučer bilo po savjesti, 
danas treba opet odvagivati i vidjeti je li baš tako. To zahtijeva cijeloga 
čovjeka, ne samo osjećaje. Peta škola savjesti je shvatiti da smo krhki i 
ograničeni. Šesta škola savjesti je učiti i dati se poučiti. Pravi čovjek savjesti 
dozvoljava da ga pouči svaki komadić istine i ljepote oko njega. Sedma škola 
savjesti je da počinješ slušati ono što ti prije nije ništa govorilo.
Ako je netko odgojio svoju savjest, to je mogao preko tisuću susreta u 
kojima se malo po malo oblikuje njegova savjest. Upravo je bit franjevačke 
duhovnosti da uvijek želimo biti s braćom i sestrama i da je to za nas 
jedinstveno zajedništvo s Bogom. Stvarajmo ozračje u kojem će svaki 
pojedinac čuti svoju savjest, vježbajmo se u tome da svaki pojedinac uči 
jasno govoriti o svojim propustima i nedostacima i iz trenutka u trenutak i 
iz situacije u situacije razvijajmo svoj unutrašnji život.

fra Petar Cvekan, duhovni asistent

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
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