
NAŠE MJESNO BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
18. ožujka:       VENDELINOVO
18.-20. ožujka:   korizmena duhovna obnova
21. ožujka:       prodajna izložba sadnica
27. ožujka:    Glasnici
28. ožujka:    CVIJETNICA, NEDJELJA MUKE GOSPODNJE
1. travnja:    VELIKI ČETVRTAK
2. travnja:    VELIKI PETAK
4. travnja:    USKRS
11. travnja:     skupština, vječni zavjeti grupe „Bl. Alojzije Stepinac“ i  
     ulazak u novicijat grupe „Sv. Ljudevit kralj“

   GENERACIJSKE GRUPE
Abba –  treći petak u 19.15
Ancilla – prije skupštine u 16.00
Anima – prva nedjelja u 15.00
Asiški seraf – po dogovoru
Asiz – prije skupštine u 16.00
Betanija – prema dogovoru
Brat Anđeo – druga srijeda, nakon mise
Brat Magarac – prema dogovoru
Bogojavljenje – prije skupštine u 16.00
Brat Leon – prije skupštine u 16.00
Brat Sunce – prva nedjelja u 15.30
Brat Vjetar – prema dogovoru
Cvjetići – prema dogovoru
Efata – prve srijede u mjesecu
Emanuel – prema dogovoru
Emaus – zadnji ponedjeljak u 17.00
Izvor – treća srijeda u 17.00
La Verna – prvi petak u 17 sati
Klara – zadnji petak u mjesecu
Kruh – prije skupštine u 16.00

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
Mudraci – prema dogovoru
Na žalu – druga srijeda u 17.00
Nebeski glasnici – prema dogovoru
Ovčice Božje – prema dogovoru
Porcijunkula – prije skupštine u 16.00
Poverello – prva subota u 17.00
Radost – prvi petak u 17.00
Savršeno veselje – prema dogovoru
Srce – prva nedjelja prije skupštine u 16h
Sv. Damjan –  drugi ponedjeljak u 17.00
Sv. Elizabeta –  prema dogovoru
Sv. Franjo – prvi utorak u 19.15
Tabor – prva nedjelja u 15.30

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

   IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE VIJEĆA
Na 2. sjednici vijeća koja je održana 3. ožujka 2010. predstavljeno je 11 članova 
grupe „Bl. Alojzije Stepinac“ koji će svoje vječne zavjete dati 11. travnja, te 14 
kandidata grupe „Sv. Ljudevit kralj“ koji će istog dana ući u novicijat. Korizmena 
duhovna obnova će se povezati sa Vendelinovom tako da će biti od 18-20.ožujka. 
Prodajna izložba sadnica i drugih sitnica sa uskrsnim motivima će se održati 21. 
ožujka. Prihod ide za uskrsne pakete koji će se dijeliti 26. ožujka poslije svete mise. 
Organizirat će se i autobus za sudjelovanje na Našićkom križnom putu 27. ožujka 
(cijena 80 kn). Na hodočašće u Međugorje se ide kako je i planirano od 23-25. 
travnja, a prijave sa uplatama će biti svakog ponedjeljka, četvrtka i petka u sobici 
FSR-a kod sestre Jelene (cijena 420 kn) Tematski susret za formaciju će biti 16-18. 
travnja 2010. na Košljunu. Dan planeta Zemlje 22. travnja će se obilježiti predavan-
jem dr.sc.Valerija Vrčeka, te službom riječi 23. travnja. Glasnici imaju svoj susret 
27. ožujka. Zbog gustog programa u ovo korizmeno vrijeme neće biti Tribine.

   DEŽURSTVA I KNJIŽNICA
U našoj se sobici dežura petkom od 17,30 do 18,30. 
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.
Dežurstva Grupe za palijativu su svakog utorka od 17 do 18,30 u sobici FSR-a. 
Svi koji žele pomoć ove grupe u to vrijeme se mogu javiti i na telefon. 
Telefon: 01/4814 -260.

   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.

   POMOZIMO BRAĆI U POTREBI
Iz Mjesnog bratstva FSR-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 sobici FSR-a ili uplatiti na kunski ili devizni žiro-račun 
našeg Mjesnog bratstva. (u rubriku Poziv na broj treba upisati 07001)

   LITERARNA GRUPA
Počela je sa radom i LITERARNA GRUPA koju vodi sestra Marija Dukši                 
(tel: 091/ 552 3513). Grupa se sastaje drugu srijedu u mjesecu od 17,30 do 18,30 
sati.  

  KARITATIVNA GRUPA
Susret karitativne grupe biti će u utorak 9. ožujka u 16.30. U ovim teškim 
vremenima u posebno se potrudimo prepoznati i pomoći sestrama i braći.

  NAŠA BRAĆA I SESTRE U POTREBI
Dana 17. veljače 2010. godine naša sestra SOFIJA BEDRAČ s. MARIJA, 
rođena 17.12.1924.,  zamijenila je vremeniti život vječnim. Vječne zavjete 
u FSR-u dala je 08. travnja 1945. godine. Molimo za našu sestru.



fra Zdravko Lazić, duhovni asistent

Šutnja svetoga Josipa nije znak nutarnje praznine, naprotiv, to je znak 
duboke vjere koju on nosi u srcu i koja vodi svako njegovo djelo. To je šutnja 
zahvaljujući kojoj Josip, zajedno s Marijom, čuva Božju riječ, upoznatu 
po svetim pismima, uspoređujući je neprestano s događajima iz Isusova 
života. To je šutnja ispunjena stalnom molitvom, molitvom blagoslivljanja 
Gospodina, klanjanja njegovoj svetoj volji i bespridržajna predanja njegovoj 
providnosti. Nećemo pretjerati ako kažemo da je upravo od „oca“ Josipa 
Isus naučio - na ljudskoj razini - onaj snažni nutarnji život koji je preduvjet 
istinske pravednosti… Dopustimo da nas zarazi šutnja svetoga Josipa! Ona 
nam je toliko potrebna u svijetu koji je često preopterećen bukom, koji ne 
olakšava sabranost i slušanje Božjega glasa.

Iz Anđeoskog pozdravljenja, 18. 11. 2005., pape Benedikta XVI.

Kunski žiro-račun našeg Bratstva: 
FSR Mjesno bratstvo Kaptol 9, Zagreb, Raiffeisenbank Austria, d.d. 

br. 2484008-1104162874

       
      NAKANE ČASOSLOVA:

 - da donosimo prave plodove korizmenog obraćenja
 - za našu braću i sestre u Bosni i Hercegovini

   

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

Odgovara: Stjepan Kelčić, Kaptol 9, Zagreb, tel 4814 -260, 
e-mail: kaptol@fsr.hr, web: kaptol.fsr.hr

 Revnost je jedna od najvažnijih oznaka ljudske i 
redovničke Franjine osobe, a često izriče želju, ustrajnost, 
snagu, nastojanje, brigu i zabrinutost. Svaka misao, svaka 
riječ, svaka gesta i stav i djelo Siromaška puni su veoma 
snažne poduzetnosti i revne zauzetosti. Budući da je osjetio 
božansku slatkoću duše i tijela (OR 3:110), ona nikada 
nije gorka. Ona je zaljubljeničko i viteško nastojanje da 
se suobliči s Isusom Kristom i da ga posve nasljeduje 
slijedeći njegove stope u mislima, riječima i djelima, tako 
da postane pravi sluga Gospodnji (SP 74:1769).
 Načelo “čovjek onoliko zna, koliko čini” (LP 
74:1628) koje je on često ponavljao, na divan je način i 
izražavalo njegovo osobno iskustvo naglog i žestokog čovjeka, koji, kad je jednom 
donio odluku, od nje nije odustajao. Obdarem velikodušnom i živom naravi, darivao 
se čitavim srcem, žarkom revnošću za ono što je prigrlio i nije škrtario na cijeni 
koju je morao platiti da bi postigao cilj. Kod njega je zaista jedno od svojstava  
jednostavnosti bila spremnost da prijeđe iz zapovijedi, od naređenja na djelo, a da 
prije toga ne postavlja više ili manje složene distinkcije.
 Sv. Bonaventura tumači kako je Franjo “pravi manji brat, od najvećeg 
Učitelja naučio velike stvari. Posebnom je, naime, revnošću nastojao istražiti kojim 
bi putem i na koji način mogao Bogu savršenije služiti... To bijaše njegova najveća 
filozofija, najveća želja, dok bijaše živ, da pita za savjet mudre i jednostavne, savršene 
i nesavršene, malene i velike, kako bi mogao postati kreposniji i uzdići se do vrhunca 
savršenstva” (LM XII,2:1205).
 Ovo revnovanje za savršenost i svetost postat će revolucionarno kad osobno 
iskustvo Siromaška stekne zahtjevne dimenzije Evanđelja: “Sam mi je Sveišnji 
objavio da moram živjeti po načinu svetog Evanđelja” (OR 17:116). Kad je u 
Porcijunkuli čuo odlomak o slanju apostola, zadovoljeno je njegovo traženje: “Ovo 
je ono što hoću, ovo je ono što tražim, ovo želim cijelim srcem srcem izvršavati’. 
Zato je sveti otac silno radostan odmah požurio izvršiti ono što je spasonosno čuo... 
On naime nije bio gluhi slušač Evanđelja, nego je sve što bi čuo hvalevrijedno 
odmah upamtio i marljivo nastojao upamtiti” (1Čel 22:356-357; TD 25:1427; LM 
II,1:1051). “Da bi sve izvršio savršeno i vjerno, napose je posvećivao pažnju onim 
krepostima za koje je po nadahnuću Duha Svetoga spoznao da se Bogu više sviđaju” 
(LM XII,1:1203).
 Učimo biti revni poput oca Franje kako bi mogli prenositi Evanđelje u život, 
te život u Evanđelje.
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