
NAŠE MJESNO BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
5. srpnja: ĆIRIL I METOD
9. srpnja: BL. MARIJA OD PROPETOG PETKOVIĆ
11. srpnja: Benedikt
13. srpnja: MAJKA BOŽJA BISTRIČKA
15. srpnja: BONAVENTURA
16. srpnja: Gospa Karmelska
20. srpnja: Ilija prorok
22. srpnja: Marija Magdalena
25. srpnja: Jakov stariji apostol
26. srpnja: Joakim i Ana, roditelji BD Marije
29. srpnja: Marta
30. srpnja: Rufin Asiški
30. srpnja - 1. kolovoza:   trodnevnica pred blagdan Porcijunkule
2. kolovoza: PORCIJUNKULA, skupština

   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
Dana 30. lipnja 2010. održana je 6. sjednica vijeća koja je započela slavljem privre-
menih zavjeta grupe “Kana Galilejska”. Slijedeća skupština biti će 1. kolovoza 
u sklopu pripreme za blagdan Porcijunkule. Od 30. srpnja do 1. kolovoza biti će 
trodnevnica pred blagdan Gospe od Anđela (Porcijunkule). Blagdan svete majke 
Klare, 11. kolovoza, proslavit ćemo u Mikulićima sa sestrama klarisama. Blagdan 
sv. Ljudevita kralja, zaštitnika FSR-a, 25. kolovoza, proslavit ćemu na večernjoj 
svetoj misi u našoj crkvi. Glasnici Velikoga Kralja ovaj mjesec neće imati susret 
zbog godišnjih odmora te hoda franjevačke mladeži.

   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 izd-
vojiti 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. 
Doprinos za više razine možete uplatiti i na račun našeg bratstva s pozivom na broj 
“100” uz naznaku “Doprinos za više razine”.

   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)

   KARITATIVNA GRUPA
Susret karitativne grupe biti će u utorak 6. srpnja u 16.30. U ovim teškim 
vremenima u posebno se potrudimo prepoznati i pomoći sestrama i braći u 
potrebi.

   NAŠA BRAĆA I SESTRE U POTREBI
Molimo za Hrvoja brata Josipa Ančića i njegovu ženu da im Bog daruje djecu.  
Molimo za naše bratstvo, za naše sestre i braću, osobito za bolesne.  

   ZAVJETI I GODIŠNJICE ZAVJETA
Grupa “Kana Galilejska” je 30. lipnja 2010. dala svoje prve privremene zavjete. 
U grupi su mladi većinom potekli iz Frame: Monika Barbarić, Vikotorija Džalto, 
Ivona Franjković, Mario Grubanović, Igor Herceg, Maja Ilić, Božana Ivković, 
bračni par Slavica i Josip Knezović, i Dora Petruša. Grupu prate sestra Ana Fruk 
i brat Dario Brigić.

Ovaj mjesec godišnjicu zavjeta obilježava:
7. srpnja: 8. godišnjica Jele Lovrić

   GENERACIJSKE GRUPE
Generacijske grupe sastaju se prema dogovoru. Potičemo sve grupe koje se ne 
sastaju redovito da pronađu termin koji im odgovara za svoje susrete. One grupe 
koje su male mogu pronaći blisku grupu te se njoj priključiti. Svi susreti su nam 
na rast u vjeri i zajedništvu.

   OSOBNI KARTONI
Naše mjesno vijeće potiče sve koji do sada nisu ispunili osobne (žute) kartone da se 
OBAVEZNO jave u našu sobicu ili svojim animatorima. Uputa za osobne kartone 
došla je s nacionalne razine radi boljeg vođenja evidencije o članovima bratstva.

   OBAVIJESTI
Sve obavijesti vezane uz naše bratstvo, svoju generacijsku grupu, rođene, 
umrle, ... možete ostaviti u našoj sobici ili poslati na email: kaptol@fsr.hr.  

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



fra Zdravko Lazić, duhovni asistent

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

br. 2484008-1104162874

       
      NAKANE ČASOSLOVA:

 - za nova duhovna zvanja
 - za socijalnu osjetljivost našeg hrvatskoga naroda

   

 Velik je problem ovoga doba - u kojemu svatko, želeći zadržati život 
za sebe, gubi život jer se usamljuje i udaljava od drugoga - ponovo pronaći 
duboko zajedništvo koje u konačnici može doći samo iz jednoga temelja 
zajedničkoga svim dušama, iz Božje prisutnosti koja nas čvrsto povezuje. 
Potrebno je pobijediti samoću, kao i nerazumijevanje, jer je i ono posljedica 
činjenice da je današnja misao usitnjena. Svatko traži svoj način razmišljanja 
i življenja i ne postoji komunikacija u duboku pogledu na život.

Susret sa klerom Rimske biskupije 
pape Benedikta XVI., 02. 03. 2006.

 

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

 Franjo je više od drugih mjesta volio Porcijunkulu, jer 
ona je bila kolijevka Reda koji je on osnovao. To nalazimo u 
svim franjevačkim izvorima. Sv. Bonaventura piše: “ Sveti je 
čovjek volio to mjesto više nego li ostala mjesta na svijetu. Tu je, 
naime, ponizno započeo služiti Gospodinu, tu je oživio napredak 
u krepostima, tu je sretno završio svoj život; umirući je to mjesto 
braći preporučio kao mjesto djevici vrlo drago... To je ono mjesto 
gdje je sv. Franjo po Božjem nadahnuću osnovao Red manje braće 
(LM II,8:1048). U tom je mjestu bila podignuta crkva djevičanske 
Majke, koja je zavrijedila po svojoj posebnoj poniznosti da 
nakon svoga Sina bude glavaricom sviju svetih. Tu je rođen Red manje braće, tu 
je od mnogobrojna mnoštva ‘poput čvrsta temelja podignuta građevina’. Svetac je 
ovo mjesto više volio nego ostala. Braći je naredio da ga s posebnim poštovanjem 
časte. Htio je da se ovo mjesto uvijek čuva u poniznosti i najvećem siromaštvu kao 
ogledalo redovništva. Pravo vlasništva je ostavio drugima, a sebi i svojima je samo 
zadržao pravo upotrebe” (2Čel 18:604).
 Velika slava Porcijunkule jest u tome što je ona mjesto Porcijunkulskog 
oprosta. U sažetku diplome asiškog biskupa Teobalda piše: sv. Franjo se nalazi u 
Sv. Mariji Anđeoskoj; noću mu je objavljeno da ode u Perugiu vrhovnom svećeniku 
Honoriju III., da izmoli oprost za Porcijunkulu, koju je obnovio. Papa ga upita: 
“Koliko godina oprosta tražiš?” Sv. Franjo odgovori: “Sveti Oče, ja ne tražim godine, 
nego više” i nastavi: “ja bih želio, ako se to sviđa Vašoj Svetosti, da svatko tko uđe 
u ovu crkvu ispovijeđen i kaje se, bude oslobođen od svih svojih grijeha, od krivnje 
i kazne na nebu i na zemlji, od krštenja do dana i časa kad uđe u spomenutu crkvu”. 
Na prigovor pape kako to nije u skladu s običajem Svete Stolice da dade takav oprost, 
svetac odgovori: “Ovo što molim, ne molim od sebe nego u ime Gospodina našega 
Isusa Krista”. Nato papa zaključi: “Sviđa nam se da ga dobiješ”.
 Oprost koji se brzo proširio od velike je važnosti za narod koji je na taj 
način potaknut na sakramenat pomirenja, kajanje i popravljanje grijeha, upravo na 
mjestu gdje je, po sv. Franji i sv. Klari, bio objavljen evanđeoski život prilagođen 
ovim vremenima. 
 Pripremimo naša srca i pripravimo put Gospodinu da budemo dostojni milosti 
koju nam je sv. Franjo izmolio od Gospodina.
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