
 

     DEŽURSTVA I KNJIŽNICA
U našoj se sobici dežura svakog ponedjeljka i petka od 17,30 do 18,30. 
Tada možete zvati na telefon 01/4814 -260. Knjige u našoj knjižnici možete 
posuđivati i vraćati srijedom od 17,00 do 18,30 sati i poslije večernje svete mise.

NAŠE MJESNO BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
KALENDAR MJESECA

6.    siječnja:  BOGOJAVLJENJE  
7.    siječnja:   BLAGDAN KRŠTENJA GOSPODINOVA 
18.  siječnja:   Početak molitvene osmine za jedinstvo kršćana
24.  siječnja:   Sv. Franjo Saleški  
25.  siječnja:   Obraćenje sv. Pavla
4.   veljače:   Redovita mjesečna skupština  
  

 POUKE I SUSRETI KANDIDATA I SIMPATIZERA
            Grupa koju vode s.Ljerka, s. Milka i b.Stjepan ima susret 10.01. u  
  19.15 sati

              GENERACIJSKE 
GRUPE
“Abba” –  treći petak u 19.15
“Anima” – prva nedjelja u 15.00
“Asiški seraf” – prva srijeda u 17.00
“Asiz” – prije skupštine u 16.00
“Betanija” – prema dogovoru
“Brat Magarac” - prema dogovoru
“Bogojavljenje” – 18. u mjesecu u 16.00
“Brat Leon” – prije skupštine u 16.00
“Brat Sunce” – prvi petak u 17.00
“Brat Vjetar” – prema dogovoru
“Cvjetići” – prema dogovoru
“Efata” – svake prve srijede iza svete mise
“Emanuel” – prema dogovoru
“Emaus” – zadnji ponedjeljak u 17.00
“Izvor” – prije skupštine u 16.00
“La Verna” - utorak nakon skupštine u 17.00
“Klara” – zadnji petak u mjesecu

“Magnificat” – prema dogovoru
“Manji brat” – poslije skupštine
“Marija” – prije skupštine u 16.00
“Marija Anđeoska” – prema dogovoru
“Metanoja” – zadnja subota u 19.30
“Milosrđe” – treći petak u 17.00
“Milost” – drugi petak u 16.30
“Mir” – prema dogovoru
“Na žalu” – druga srijeda u 17.00
“Ovčice Božje” – 9.1. i 29.1. u 19.15
“Porcijunkula” – prije skupštine u 16.00
“Poverello” – prva subota u 17.00
“Radost” – prvi petak u 17.00
“Srce” – prvi petak u 17.00
“Sv. Franjo” – prvi utorak u 19.15
“Tabor” – prva nedjelja u 15.30

   “Živa voda” - prema dogovoru
    “Brat Anđeo” -13.12. u 19.15
    “Sv. Damjan” -  drugi ponedjeljak u 17.00
   “Nebeski glasnici” - 13. i 27. siječnja

 SUSRETI INTERESNIH GRUPA
GRUPA ZA EKUMENIZAM I DIJALOG -  prema dogovoru
BIBLIJSKA GRUPA - srijedom poslije večernje sv. mise.
PLANINARSKA GRUPA - Sve informacije potražite na oglasnoj ploči.

 
 ZAUZETI RAD CARITASA

U proteklom mjesecu naš Caritas je sudjelovao u nekoliko karitativnih akcija. 
Posebno nas raduje što su članovi bratstva uložili mnogo truda i potpore u orga-
nizaciji prodajnih izložbi. Uoči Božića siromašnim obiteljima podijeljeno je 80 
paketa Caritasa, a posjetili smo i svećenike u umirovljeničkom domu. U skladu sa 
mogućnostima pomagali smo potrebnima, a posebno se zahvaljujemo FRAMI koja 
je također sudjelovala u ovim akcijama. Nastavimo pomagati drugima i uključite 
se u rad Caritasa. Mnogima je potrebna naša skromna pomoć.

    FRAMICA
 Frama je nedavno u našem bratstvu pokrenula Framicu. Mnogi roditelji odlučili 
su dovesti svoju djecu na prve susrete. Želimo da to bude zajednički projekt FSR-a 
i FRAME pa vas pozivamo da se uključite. Sljedeći susret bit će 20. siječnja u 15 

    OBLJETNICE GENERACIJSKIH GRUPA
 Grupa Mir 5. siječnja slavi 15. godišnjicu zavjeta, a predstavit će se i na 

  MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA
Od 18. - 25. siječnja održat će se Svjetska molitvena osmina za jedinstvo kršćana. 
Pozvani smo moliti da se ostvari jedinstvo kršćana. 

  NOVOROĐENI
Neli i Igor Kanižaj, iz grupe Effata dobili su sina Nou, koji je rođen 1.1.2007. Neka 
Gospodin blagoslovi sve mlade obitelji i neka im podari dar vjere i ustrajnosti.

  SJEDNICA VIJEĆA
Na prvoj ovogodišnjoj sjednici vijećnici su raspravljali o aktivnostima u prošloj 
godini, a utvrđen je i kalendar događanja za 2007. godinu. Neka i u razdoblju koje 
je pred nama raste naša međusobna povezanost, pogotovo između FRAME i FSR-a. 
Vijeće potiče sve članove da nastoje jednom godišnje sudjelovati na jednoj duhovnoj 
obnovi, kao i da se uključe u rad interesnih skupina. 

 PRIPADNOST REDU
Kao Mjesno bratstvo FSR-a dio smo Područnog, Nacionalnog i Međunarodnog 
bratstva. Troškovi vijeća viših razina pokrivaju se isključivo prilozima iz mjesnih 
bratstava. Svako mjesno bratstvo u Hrvatskoj dužno je za ta vijeća godišnje izdvojiti 
30 kn 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.

 CARITAS 
Sastanak Caritasa bit će ovoga utorka u 16.30.  Potičemo vas da se aktivirate i svojim radom 
pomognete našoj braći i sestrama u potrebi. Želimo da Caritas u našem bratstvu bude trajno 
prisutan te da nas potakne da činimo dobra djela milosrđa, uvijek iznova. S radošću vas 
očekuje s. Zdenka Gusić, povjerenik za Caritas.

 NAŠA BRAĆA I SESTRE U POTREBI
Uključimo u svoje molitve našu braću i sestre pogođene bolešću i drugim životnim 
poteškoćama, a molimo i za naše pokojne. 



pripremila Antica Nada Čepulić

4. siječnja –      1. sjednica novog Vijeća
25. veljače –     Privremeni zavjeti grupe “Brat Magarac”
28. veljače –      Cjelodnevno klanjanje pred Presvetim
16.-18. ožujka – Korizmeni seminar
21. ožujka –      Obilježavanje 15. obljetnice rada pučke                          
kuhinje
25. ožujka –     Radni susret animatora generacijskih grupa        
              na Kaptolu
29. ožujka –     Susret s Generalnim ministrom Reda manje braće
20. travnja –     Predstavljanje knjige “Zapisi srca” s. Ljubice Turić- 
             Mufić
21. travnja –   Godišnja obnova zavjeta
6. svibnja –     Privremeni zavjeti grupe “Brat Anđeo”
7. svibnja –     Ulazak u novicijat grupe kandidata
13. svibnja –   Područno hodočašće u Hrvatsku Kostajnicu i Čuntić
21. svibnja –   Obećanja Frame
21. svibnja –    Godišnji susret s klarisama u Mikulićima
4. lipnja –        Vječni zavjeti grupe “Živa voda”
10. lipnja –     Godišnje hodočašće na Trsat – proslava Dana našeg bratstva
10. lipnja –     Privremeni zavjeti grupe “Savršeno veselje” na Trsatu
1.-4. i 5.-9. srpnja – Duhovne vježbe u kući susreta “Tabor”u organizaciji    
          Područnog vijeća
12.-17. srpnja – Hodočašće u Asiz
8. rujna –  Godišnji susret zagrebačkih bratstava u Remetama
23. rujna –  Bolesnički dan
1. listopada –  Predstavljanje zbornika o Pravilu FSR-a
1.-4. listopada – Franjevački seminar o blagdanu sv. Franje
22. listopada – Misijska izložba
25. listopada – Tribina “Međureligijski dijalog u Hrvatskoj”
26. listopada – Molitva za mir
27. listopada – Međureligijski molitveni susret u povodu Dana duha Asiza
2. studenog –  Godišnje klanjanje pred Presvetim
14.-16. studenog – Duhovna obnova o blagdanu sv. Elizabete
19. studenog – Prodajna izložba knjiga
25. studenog – Dobrovoljno darivanje krvi u organizaciji Frame
26. studenog – Otvorenje izložbe slika
3. prosinca – Predstavljanje knjige “Životne priče” s. Štefice Čorak
9. prosinca – Cjelodnevni radni susret animatora na “Taboru”

 Devizni žiro-račun našeg Bratstva:
     Zagrebačka banka d.d., Zagreb, br. 2500 – 1695495

 
 Kunski žiro-račun našeg Bratstva:

              FSR Mjesno bratstvo Kaptol 9, Zagreb, br. 2360000 - 1101641681

 
 
 MEDIJI
 Emisija na Radio Mariji bit će 22.1.2007. u 17 sati.
  Naša internetska stranica: www.fsr-kaptol.hr

     NAKANA ČASOSLOVA:
   - za jedinstvo kršćana
   - za pravo kršćansko milosrđe
 

Vjerski tisak: posebno preporučamo list Brat Franjo
Odgovara: Stjepan Kelčić, Kaptol 9, Zagreb, tel 4814 -260, 

e-mail: fsr.kaptol@ofm.hr

Betlehemsko je dijete Spasitelj svijeta, Spasitelj rođen za sve, za današnje čovječanstvo 
također: za čovječanstvo koje je jednim dijelom bogato i naizgled sretno, ali još većim 
dijelom pogođeno bijedom, u traženju mira i potrebito solidarnosti. Za takav svijet 
dolazi, betlehemskim otajstvom, znak radosti i nade koji, nakon dvije tisuće godina, 
čuva svoju svježinu netaknutom – Zašto je čovjeku, koji ima tri tisuće godina dugu 
povijest, kulturu i napredak, potreban „Spasitelj“? Još uvijek se umire od gladi i žeđi, 
od bolesti i siromaštva, u ovome vremenu obilja razuzdanoga konzumizma. Još ima 
onih koji su robovi, izrabljeni i povrijeđenoga dostojanstva; ima onih koji su žrtve 
rasne i vjerske mržnje, te im nesnošljivost i diskriminacija, političke vlasti i fizičke ili 
moralne prinude priječe slobodno izražavanje vlastite vjere. Kako ne čuti da se upravo 
s dna toga raskošnoga i očajnoga čovječanstva uzdiže bolan vapaj za pomoć? Tu su 
pomoć zazvali i oni koji su bili primorani napustiti vlastiti dom i vlastitu domovinu; oni 
koji su, dovedeni u zabludu lažnim prorocima sreće, vlastitu samoću uronili u drogu ili 
alkohol? To se događa zbog toga što je ljudsko biće uvijek ostalo isto: sloboda razapeta 
između dobra i zla, između života i smrti. Možda je Spasitelj još više potreban današnjem 
postmodernističkom dobu, jer je društvo u kojem živi postalo složenije, a prijetnje njegovu 
osobnom i moralnom integritetu postale su podmuklije. Krist je dakle taj Spasitelj, jer je 
iz ljubavi prema čovjeku rođen u štali i umro na Križu. Samo on može zaštititi ljudsko 
dostojanstvo, i može dovesti do razboritosti i umjerenosti one koji imaju političku i 
društvenu odgovornost u svijetu... Draga braćo i sestre, gdjegod bili, neka do vas stigne 
ova poruka radosti i nade: Bog je postao čovjekom u Isusu Kristu, rođen je od Marije 
Djevice i ponovno se rađa danas u Crkvi. On je taj koji svima donosi ljubav nebeskoga 
Oca. On je Spasitelj svijeta! Ne bojte se, otvorite mu srce, prihvatite ga, kako bi njegovo 
kraljevstvo ljubavi i mira postalo zajednička baština sviju. Sretan Božić! 

(Iz Božićne poruke Urbi et Orbi, pape Benedikta XVI)

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXVI, br. 1. (290) - 5. siječanj 2007.

NAŠE MJESNO BRATSTVO KROZ 2006. GODINU


