
NAŠE MJESNO BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
3. siječnja: Ime Isusovo
6. siječnja:  BOGOJAVLJANJE, SV. TRI KRALJA
9. siječnja: KRŠTENJE ISUSOVO
20. siječnja:  Franjevačka tribina
21. siječnja:  Janja
24. siječnja:  Franjo Saleški
25. siječnja:  Obraćenje sv. Pavla
28. siječnja:  Toma Akvinski
2. veljače:  PRIKAZANJE GOSPODINOVO - SVIJEĆNICA
6. veljače:  Skupština, Prodajna izložba za potrebe Bratstva

   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 29. prosinca 2010. održana je 11. sjednica vijeća, posljednja u 2010. godini. 
Vijeće je razmatralo izvještaj sa 1. Kapitula našeg Mjesnog bratstva, posebno se 
osvrnuvši na zaključke rada po grupama kako bi se izneseni prijedlozi i komentari 
ugradili u budući rad i djelovanje Bratstva. Utvrdio se i godišnji kalendar za 2011. 
godinu. Podnesena su izvješća o stanju sredstava dobivenih iz donacija. Utvrđivao 
se program za susret učitelja novaka koji će biti 26. siječnja 2011. Treći četvrtak 
u siječnju, 20.1.2011. iza večernje sv. mise održat će se tribina na kojoj će pater 
Bonaventura Duda govoriti o Psalmima. Podnesena su i izvješća o radu karitativne 
grupe kao i o radu interesnih grupa tijekom prosinca. Prvi petak u mjesecu je dan 
molive za naše bratstvo koji ide prema ustaljenom rasporedu. U nedjelju 6. veljače 
bit će organizirana prodajna izložba za potrebe našeg bratstva.

   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. 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 žiro-račun našeg Mjesnog 
bratstva. (u rubriku Poziv na broj treba upisati 07001)

   KARITATIVNA GRUPA
Susret karitativne grupe biti će u srijedu 5. siječnja u 16.30 u dvorani na 2. katu. 
U ovim teškim vremenima u posebno se potrudimo prepoznati i pomoći sestrama 
i braći u potrebi.

   NAŠA BRAĆA I SESTRE U POTREBI
U ovim teškim vremenima u našoj domovini budimo osjetljivi prema 
potrebitima, te molimo za naše sestre i braću, posebno za bolesne.

   ZAVJETI I GODIŠNJICE ZAVJETA
Ovaj mjesec godišnjicu zavjeta slave:
6.siječnja:  20. godišnjica grupe “Bogojavljenje”
7.siječnja:  21. godišnjica grupe “La Verna”
2.veljače:  25. godišnjica grupe “Misije”
3.veljače:  26. godišnjica grupe “Ljubav”
4.veljače:  15. godišnjica grupe “Brat Sunce”, 
  4. godišnjica grupe “Brat Magarac”
5.veljače:  27. godišnjica grupe “Rivotorto”, 
  22. godišnjica grupe “Manji brat”

   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.  



Mira Čiš, ministra

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

br. 2484008-1104162874

       
      NAKANE ČASOSLOVA:

  -   za mir u svijetu
  -   za jedinstvo kršćana

   

 U djetetu Isusu najočitija je nemoć Božje ljubavi: Bog dolazi bez 
oružja jer ne želi osvajati  izvana, nego pridobiti iznutra, iznutra promijeniti. 
Ako išta može svladati čovjeka, njegovu samovolju, njegovu silovitost, 
gramzivost, tada je to nezaštićenost djeteta. Bog ju je prihvatio da nas na 
taj način svlada i dovede nas samima sebi.

  (Iz knjige Božićni blagoslov, pape Benedikta XVI.)

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

Draga braćo i sestre u Kristu,
 Zahvalni dobrom Bogu na milostima koje nam je daoravao u protekloj 
2010. godini. Prisjetimo se događanja koja su se zbivala u našem mjesnom bratstvu 
FSR Kaptol.
 Caritas(ljubav): Zahvaljujemo braći i sestrama koji pomažu naše bratsvo 
svojim doprinosom i svojim osobnim sudjelovanjem opslužujući siromašne u 
kuhinjici, svojim posjetom bolesnima, kao i onima koji ne zaboravljaju Dan 
bolesnika u našem brastvu, te oni koji su na raspolaganju prikupljanja novčanih 
sredstava za našu braću i sestre, a koji su potrebiti pomoći kao na primjer: misijska 
izložba, prodaja rabljenih knjiga, prodaja ruža, prodaja borova i sl. Potičemo i vas 
draga braćo i sestre, koji se još niste uključili u neku vrstu karitativnog dijelovanja 
da to učinite, jer samo osobnim darivanjem, i istinskom ljubavlju možemo živjeti 
obećano franjevaštvo.
 Hodočašća: Krašić, Međugorje, Trsat, Asiz, Marija Bistrica, područno 
hodočašće i Remete. Duhovno se povezujemo molitvom i zajedničkim druženjem. 
I zato uvijek osjetimo taj poziv na hodočašće. Odazovimo se, jer naše bratsvo je 
zajednica vjere i ljubavi, a također se sjetimo da smo obećali da ćemo surađivati 
sa svom braćom i sestrama kako bi bratsvo bilo živa franjevačka zajednica. 
 Svaka prva nedjelja u mjesecu je Skupština našeg bratstva na koju smo 
pozvani svi članovi Franjevačkog Svjetovnog Reda. Smatram da bi dolazak na 
Skupštinu trebali sebi staviti kao obavezu jer to je naš mjesečni susret, koji je 
veliko bogastvo za nas osobno i za naše zajedništvo. Iza Skupštine je Sveta misa po 
nakani za sve žive i pokojne članove FSR-a u našem bratsvu, koju slavimo zajedno 
sa Franjevačkom mladeži.
 Upoznati smo da u našem bratstvu postoje interesne grupe, kao: ekumenska, 
za socijalnu inicijativu. ekološka i palijativna skrb, biblijska, literarno-glazbena, 
informatička i sl. Zahvaljujemo svima koji imaju osjećaj dara za pojedine grupe 
te se uključuju i surađuju u zajedništvu. Molimo također one koji se nisu uključili 
neka to učine, jer i na taj način osjećamo pripadnost FSR-u.
 Svi članovi FSR-a, imaju pruženu priliku za duhovno izgrađivanje. 
Duhovna obnova, o blagdanu Sv. Elizabeze te franjevački seminar nas usmjeravaju 
na život franjevca ili franjevka u svijetu. Posebno smo pozvani po milosti Božjoj 
na klanjanje svaki prvi petak u mjesecu s nakanom molitve za sve nas iz mjesnog 
bratstva. Sudjelovati u zajedničkoj molitvi i zahvaljivanju, osjećamo jaču duhovnu 
povezanost, i samo takvim zajedništvom, istinskom vjerom, predanjem Bogu, 
možemo nadvladati sve životne potečkoće noseći svoje križeve sa Isusom, putujući 
prema vječnom životu u radost. 

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
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RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA


