
NAŠE MJESNO BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
10. svibnja: GOSPA TRSATSKA, bl. Ivan Merz
12. svibnja: Leopold Bogdan Mandić
13. svibnja: UZAŠAŠĆE GOSPODNJE, Gospa Fatimska
14. svibnja: privremeni zavjeti grupe “Brat Jakoba” u 17 sati
14.-15. svibnja:   dani pokreta i udruga
22. svibnja: Glasnici Velikoga Kralja
23. svibnja: DUHOVI
30. svibnja: PRESVETO TROJSTVO
31. svibnja: Majka Božja Kamenitih vrata
3. lipnja: TIJELOVO
5. lipnja: Dan našeg bratstva, hodočašće na Trsat
6. lipnja: Skupština

   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 – prema dogovoru
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. 
INFORMATIČKA GRUPA - petak 28. svibnja u 19.15
LITERARNA GRUPA - druga srijeda u mjesecu od 17.30 do 18.30

   IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE VIJEĆA
Dana 28. travnja 2010. održana je 4. sjednica vijeća na kojoj se razgovaralo o 
aktivnostima vezano uz dane pokreta i udruga koje će se održati 14. i 15. svibnja. 
U petak 14. svibnja u 18 sati biti će Sv. Misa u katedrali koju će predvoditi biskup 
Ivan Šaško. U subotu 15. svibnja biti će smotra pokreta, udruga i zajednica ispred 
katedrale gdje ćemo se predstaviti zajedno sa Franjevačkom mladeži. U petak 14. 
svibnja u 17 sati biti će privremeni zavjeti grupe brat Jakoba. U subotu 22. svibnja 
je susret Glasnika Velikoga Kralja. U subotu 29. svibnja je područno hodočašće 
u Krašić i Karlovac, cijena je 50 kn. U ponedjeljak 31. svibnja je Majka Božja 
Kamenitih vrata, u 19 sati biti će Sv. Misa u katedrali a poslije procesija do Ka-
menitih vrata. U subotu 5. lipnja je proslava Dana našeg bratstva i hodočašće na 
Trsat. Pozivaju se sve grupe koje ove godine slave godišnjicu svojih zavjeta da ih 
proslave na Trsatu zajedno sa svim sestrama i braćom.

   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 srijeda 12. svibnja u 16.30. U ovim teškim 
vremenima u posebno se potrudimo prepoznati i pomoći sestrama i braći.

  NAŠA BRAĆA I SESTRE U POTREBI
Molimo za naše bratstvo, za naše sestre i braću, osobito za bolesne.



fra Zdravko Lazić, duhovni asistent

Ponovno možemo razmišljati o ulozi koju Marija zauzima u spasiteljskom 
Božjem nacrtu, koji nalazimo u drugome čitanju, u Pavlovoj poslanici 
Rimljanima. Pavao sažeto izražava što je s natpovijesnog gledišta ljudsko 
postojanje: parabola spasenja koja polazi od Boga i k njemu se ponovno 
vraća, vodi je i upravlja Božja ljubav. Božji je plan cjelovito prožet božan-
skom slobodom, koja od ljudske slobode očekuje temeljni doprinos: odgovor 
stvorenja na Stvoriteljevu ljubav. U tom okviru ljudske slobode zamjećujemo 
Marijinu nazočnost, iako nije spomenuta. Ona je ustvari, u Kristu, prvakinja 
i uzor svima koji ljube Boga.

Iz propovijedi pape Benedikta XVI. na blagdan Male Gospe 2008.

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

br. 2484008-1104162874

       
      NAKANE ČASOSLOVA:

 - za potrebe Svetog Oca Benedikta
 - po zagovoru Blažene Djevice Marije za našu domovinu

   

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

 Blaženstvo je sreća neba ili u nebu, vlastita nebeskim 
bićima ukoliko su dionici Božjeg blaženstva. Franjo vjeruje da 
se Bog nalazi prije svega na nebu, u anđelima i u svetima, da ih 
prosvjetljuje, raspaljuje, nastanjuje i ispunja do “blaženstva”, 
kako bi bili blaženi, budući da je on najveće i vječno dobro, od 
kojega dolazi svako dobro i bez kojega nema nijednog dobra. 
 Blaženim postaje onaj koji: djelotvorno čini ljubav 
(caritas)  prema Bogu i braći, koji se odalečuje od stvorenoga i 
odriče se osobnih interesa, koji prakticira  skromnost,  poslušnost,  
mir,  strpljivost,  pokoru,  čistoću,  siromaštvo, koji izjavljuje poslušnost svećenicima 
i rimskoj Crkvi. Stoga ne začuđuje da je blaženstvo postalo odabranim predmetom 
apostolata sv. Franje (usp. PP 9:98-99), i da je gledajući na blaženstvo hrabrio svoje 
nasljedovatelje.
 Franjo nam je tu poruku predao posebno u svojim glasovitim  Opomenama i 
u dva  Pravila za Prvi red (1221. i 1223.), stoga, pod tim vidom, ti su spisi sv. Franje 
integrirani u odnosnim tumačenjima. S tim u svezi spomenimo posljednju rečenicu 
Opomena: “Blago sluzi koji tajne Gospodina Boga svoga čuva u svom srcu” (»Lk« 
2,19.51; 8,15; »OP« 28:178). 
 Sv. Franjo je znao i obilno iskusio kako se do blaženstva dolazi putem 
“križa”, slijedeći, uostalom, i u tome našega Gospodina. Franjo je vjerovao u 
nebesko blaženstvo, ali ga je razlikovao od “blaženstava” koja je naučio iz Evanđelja 
i herojski ih živio, tako da je postao njihov veliki tumač i apostol. On je postao 
“blažen” prvenstveno djelovanjem milosti Božje (bio je veoma svjestan darova koje 
mu udijelio Bog i a nastojao ih je skrivati bojeći se napasti oholosti i prisvajanja, 
kako to svjedoči u poznatim Opomenama), ali se znade da je najvjernije surađivao 
s tom milošću: u svagdašnjem obraćenju, u veselom i optimističkom zahvaljivanju, 
u ustrajnom naporu u korist kraljevstva Božjega (sa sviješću da je malo učinio), a 
za tim je kraljevstvom Božjim žudio i pod cijenu mučeništva. Na koncu mu je Isus 
poklonio dar svojih rana, tako da je njihova uzajamna “suobličenost” postala veoma 
očitom.
 Sv. Bonaventura piše: “Ovaj divni čovjek u siromaštvu bijaše bogat, u 
poniznosti uzvišen, u mrtvljenju pun živosti, u jednostavnosti razborit; odlikovao 
se u svim krepostima. Gospodin ga je za života na čudesan način učinio slavnim...” 
(»LM« 15,1:1246)

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXIX, br. 5 (330) - 2. svibnja 2010.
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