
NAŠE MJESNO BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
10. veljače:  bl. Alojzije Stepinac, zaštitnik našeg područnog bratstva
11. veljače: Gospa Ludrska, dan bolesnika
14. veljače: imendan duhovnog asistenta, Valentin, Zdravko
17. veljače: tribina
19. veljače:  radni susret animatora, susret Glasnika Velikoga Kralja
26. veljače:  hodočašće u Krašić
6. ožujka: vječni zavjeti grupe “Put”, Skupština, 
  bratski i pastoralni pohod

   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 31. siječnja 2011. održana je prva sijednica vijeća u ovoj godini. Na sjednici 
su predstavljeni članovi grupe “Put” koji će 6. ožujka položiti svoje vječne zavjete. 
U četvrtak 10. veljače pod večernjom svetom misom u katedrali proslavit ćemo 
blagdan bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika našeg područnog bratstva. U subotu 19. 
veljače biti će radni susret animatora koji će početi misom u 9 sati, i susret Glasnika 
Velikoga Kralja. U subotu 26. veljače hodočastit ćemo u Krašić, upisi su poned-
jeljkom, četvrtkom i petkom prije ili poslije večernje svete mise. Od 25. do 27. ožujka 
hodočastit ćemo u Međugorje, a prijave su od 14. veljače ponedjeljkom, četvrtkom 
i petkom prije ili poslije večernje svete mise. U nedjelju 6. ožujka područno vijeće 
će bratski pohoditi naše mjesno bratstvo.

   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 utorak 8. veljače 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
Dana 27. siječnja 2011. Marija Vincens, s. Klara zanjenila je vremeniti 
život vječnim. Sestra je položila vječne zavjete u FSR-u 7. prosinca 1952. 
godine, a kasnije je pridružena  generacijskoj grupi Emanuel. U srijedu 2. 
veljače Zvonimir Milčić, b. Antun je zamijenio vremeniti život vječnim. Brat 
je položio vječne zavjete 5. svibnja 2002. u generacijskoj grupi Betanija.
Preporučamo u molitve naše pokojne sestru i brata. Grupa Bogojavljanje je 
slavila svetu misu o 3. godišnjici smrti brata Mirka Hržaka.
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:
18. veljače:  10. godišnjica grupe “Effata”
1. ožujka: 13. godišnjica grupe “Radost”

   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.

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

   TRIBINA
U četvrtak 17. veljače poslije večernje svete mise, u 19.15, biti će održana mjesečna 
tribina, a predavanje na temu “fra Aleksa Benigar o blaženom Alojziju Stepincu” 
održati će fra Ratko Radišić iz Varaždina.



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 mir i sigurnost u svijetu
 - Za napredak našeg bratstva po zagovoru 
    blaženog Alojzija Stepinca

 Dok grijeh razdvaja, udaljuje nas jedne od 
drugih, Marijina čistoća čini je sasvim blisku 
našim srcima, pozornu na svakoga od nas i 
željnu našega istinskoga dobra. Možete to 
vidjeti u Lurdu, kao i u svim marijanskim 
svetištima: neizmjerna mnoštva dolaze pred 
Mariju kako bi joj iznijele ono što je svakome 
najintimnije, ono što je svakome najviše na 
srcu. Ono što se mnogi zbog nelagode ili 
stida ne usude ponekad povjeriti ni svojim 
najbližima, to povjeravaju Njoj koja je sva 
čista, njezinu Bezgrešnom srcu: jednostavno, 
bez uljepšavanja, po istini. Pred Marijom, 

upravo zbog njezine čistoće, čovjek se ne libi pokazati u svojoj slabosti, 
predati joj svoja pitanja i svoje dvojbe, izreći svoje nade i svoje najtajnije 
želje. Majčinska ljubav Djevice Marije razoružava svaki vid oholosti; 
čovjeka osposobljava da se sagleda onakvim kakav jest, te ga nadahnjuje 
željom da se obrati kako bi dao slavu Bogu. Marija nam tako pokazuje pravi 
način napredovanja prema Bogu. Poučava nas da mu se približimo u istini 
i jednostavnosti. Zahvaljujući Njoj otkrivamo da kršćanska vjera nije teret, 
nego je poput krila koje nam dopušta da letimo visoko te nađemo skrovište 
u zagrljaju Božjem. 

(Iz Papina nagovora u Lurdu uz molitvu 
Anđeo Gospodnji, 14. rujna 2008.)

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

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

 Franjo je Crkvu prije svega i iznad svega susretao u svojoj praktičnoj 
pobožnosti. Ali ta je praktična pobožnost bila toliko živa da je oblikovala i upravljala 
čitavim životom Serafskog oca. “S Crkvom vjerovati, živjeti, djelovati i osjećati 
za njega je osnovno načelo jednako onom da se u svemu ravna po Evanđelju.”
 Franjo sa svojim prvim drugovima “utjelovljuje” katoličko naučavanje o 
Crkvi i to nam se predstavlja kao djelotvornije svjedočanstvo od bilo koje riječi. 
On s punim pravom kaže: “Pokazat ću ti djelima svoju vjeru” (Jk 2,18).
 Sv. Pavao uzvisuje “kuću Božju koja je Crkva živoga Boga, stup i podloga 
istine” (»1 Tim 3,15). Takvu Crkvu Franju susreće u zoru svog poziva: “Njemu 
je..., što je nečuveno odvijeka, lik Krista propetoga progovorio naslikanim usnama. 
Pozvao ga je imenom: ‘Franjo - reče - idi, popravi moju kuću koja se, kako vidiš, 
sva ruši’” (»2Čel 10:593). U prvi čas “sav se dao na izvršenje zapovijedi s obzirom 
na materijalne crkve, premda se glavni smisao riječi odnosio na onu Crkvu koju je 
Krist stekao svojom krvlju, kao što ga je poučio Duh Sveti. Poslije je to sam povjerio 
braći” (»LM« 2,1:1038). Krist je pozvao Franju da popravi Crkvu, ili bolje, da je 
sačuva od rušenja, kako je to vidio Inocent III. u glasovitom snu: “U snu je vidio 
kako se lateranska bazilika ruši, a nju neki redovnik, malen i neugledan čovjek, 
podmjestivši svoja ramena podupire da se ne sruši. Rekao je: ‘Zaista to je onaj koji 
će djelima i naukom podržati Kristovu Crkvu’” (»2Čel« 17:603).
 Riječ Božja predstavlja Crkvu kao mistično tijelo. Takvo je shvaćanje blisko 
posebno sv. Klari. Ona piše sv. Agnezi Praškoj: “Smatram te, da se izrazim vlastitim 
riječima apostola, pomoćnicom samoga Boga i podržavateljicom klonulih udova 
njegovog neizrecivog tijela” (»3PA« 8:2886). To je ono isto Franjino poslanje, 
prevedeno pojmovima  tijela i udova. 
 Vidjevši da su braća postala mnogobrojna, u jednom se snu prepoznao u 
maloj kvočki koja nije kadra pod svoja krila primiti i zaštiti sve piliće. “Poći ću, dakle 
-reče - i preporučit ću ih svetoj Rimskoj Crkvi kako bi sinovi Božji za povećanje 
vječnoga spasenja svuda uživali punu slobodu... U ovom će sinovi prepoznati 
majčina slatka dobročinstva. I uvijek će s posebnim poštovanjem slijediti njezine 
časne tragove” (»2Čel« 24:611). Pod majčinskom brigom Crkve, prema nakani sv. 
Franje, braća moraju postati braćom po majci. “Hoću, govorio je, da se moja braća 
pokazuju kao sinovi iste majke” (»2Čel« 180:766). “Uvijek je neprestano želio i 
budno nastojao oko toga da među sinovima sačuva vez jedinstva; da bi njih, koje 
je privukao isti Duh i dao im život isti Otac, miroljubivo grijalo krilo iste majke” 
(»2Čel« 191:777).
 Učimo se s Crkvom vjerovati, živjeti i djelovati po primjeru sv.Franje i 
njegove braće.

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL

MJESEČNI OGLASI
God. XXX, br. 2 (339) - 6. veljače 2011.
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