NAŠE MJESNO BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
8. ožujka:
9. ožujka:
12. ožujka:
17. ožujka:
18. ožujka:
19. ožujka:
25. ožujka:
25.-27.3.:
31.3.-2.4.:
3. travnja:
		

cjelodnevno klanjanje pred Presvetim
PEPELNICA - Čista srijeda
susret Glasnika Velikoga Kralja
tribina
Vendelinovo
JOSIP, zaručnik BDM
NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO
hodočašće u Međugorje
korizmena duhovna obnova
vječni zavjeti grupe “Mudraci”, Skupština,
prodajna izložba sadnica

TRIBINA
U četvrtak 17. ožujka 2011. pred Vendelinovo, poslije večernje svete mise u
19.15, biti će održana mjesečna tribina. Na tribini će govoriti vicepostulator
fra Rajko Gelemanović na temu “Vendelinova euharistijska pobožnost”.
EKOLOŠKA GRUPA
Sastanak grupe biti će u ponedjeljak 7.3. u 17 sati na Sigetu.
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.

KARITATIVNA GRUPA
Susret karitativne grupe biti će u srijedu 9.3.2011. u 16.30 u dvorani na 2. katu.
U nedjelju 3.4.2011. biti će prodaja sadnica cvijeća a prihod je namjenjen za
uskrsne pakete za siromašne obitelji. 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.
OBAVIJESTI
Sve obavijesti vezane uz naše bratstvo, svoju generacijsku grupu, rođene,
umrle, ... možete ostaviti u našoj sobici ili poslati na email: kaptol@fsr.hr.

OBAVIJESTI
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 2. ožujka 2011. održana je druga sijednica vijeća u ovoj godini. Na sjednici
su predstavljeni članovi grupe “Mudraci” koji će 3. travnja položiti svoje vječne
zavjete. U utorak 8. ožujka pred Pepelnicu biti će cjelodnevno klanjanje pred Presvetim, a maše mjesno bratstvo animirati će od 17 do 18 sati. U subotu 12. ožujka
biti će susret Glasnika Velikoga Kralja. U petak 18. ožujka proslavit ćemo Vendelinovo pod večernjom svetom misom. Organizirano je hodočašće u Međugorje
od petka 25. do nedjelje 27. ožujka. Cijena je 440 kn u koju je uključen prijevoz, 2
noćenja, ručak itd. Od 31. ožujka do 2. travnja biti će korizmena duhovna obnova,
program će naknadno biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici našeg mjesnog
bratstva. U nedjelju 3. travnja biti će organizirana prodajna izložba sadnica cvijeća
za potrebe naše karitativne grupe, a prihod je namjenjen za uskrsne pakete

za siromašne obitelji. Isti dan biti će otvorena izložba slika sestre Dragice
Pevec na drugom katu, a prihod od prodaje slika ići će u humatinarne svrhe.
Najavljeno je hodočašće u Asiz od 21. do 26. lipnja.
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)

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”.

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.

Gospodine Isuse Kriste, koji si pristao
prihvatiti sudbinu sjemena posijana u zemlju da
bi donijelo obilat rod (Iv 12,24), pozivaš nas da
te nasljedujemo kada veliš: »Tko ljubi svoj život,
izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome
svijetu, sačuvat će ga za život vječni« (Iv 12,25).
Mi se, međutim, tako držimo života da ga ne
želimo ispustiti, nego držati za nas same. Želimo
ga posjedovati, ne darovati. Ali ti ideš pred nama
pokazujući nam da život možemo sačuvati samo
darujući ga. Dok te pratimo na Križnome putu,
povedi nas putom sjemena, putom plodnosti što
vodi do vječnosti. Križ - dar nas samih - teško
nam pada. Ali ti si na svome Križnome putu ponio i moj križ, i to ne nekada
davno, jer je tvoja ljubav istodobna mojemu životu. Nosiš ga danas sa mnom
i za me i, na čudesan način, hoćeš da sada i ja, kao nekoć Šimun Cirenac,
nosim s tobom tvoj križ, čineći me tako dionikom otkupljenja svijeta.
Pomozi mi da moj Križni put ne bude tek trenutak pobožna osjećaja. Pomozi
nam da te pratimo ne samo u mislima, nego ponajprije srcem i koracima
svakodnevnoga življenja. Pomozi nam da se svim svojim bićem uputimo
putom križa i da na tvojemu putu trajno ostanemo.
(Iz Križnog puta, pape Benedikta XVI.)

NAKANE ČASOSLOVA:
- Da korizmena pokora urodi plodom istinskog obraćenja
- Svetom Josipu, zaštitniku hrvatskog naroda, za duhovnu
obnovu
Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista Brat Franjo i glasilo
Hrvatskog nacionalnog bratstva FSR-a Bratstvo
Kunski žiro-račun našeg Bratstva:
FSR Mjesno bratstvo Kaptol 9, Zagreb, Raiffeisenbank Austria, d.d.
br. 2484008-1104162874
Odgovara: Mir Čiš, Kaptol 9, Zagreb, tel 4814 -260,
e-mail: kaptol@fsr.hr, web: kaptol.fsr.hr

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL
MJESEČNI OGLASI
God. XXX, br. 3 (340) - 6. ožujak 2011.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
“Sin ljubljeni” (Mt 3,17) je najizvorniji tumač
stvorenoga i u njemu, “Sinu ljubljenome”, Otac nas je
uzljubio i predodredio da budemo sveti u ljubavi (usp.
Ef 1,4-6).
Franjin život je stav ljubavi, način gledanja i
postupanja posve osoban i karizmatičan. Zbog toga se
možda Bonaventura zbunjen pita: “Tko je kadar prikazati
žarku ljubav kojom je plamtio Zaručnikov prijatelj
Franjo? Sav je, naime, obuzet plamenom Božje ljubavi
izgledao kao neki užareni ugalj” (LM IX,1:1161).
“Žarka ljubav” (Ub 1,5:2076) bila je kao
najplodonosnija hrana koja je oživljavala njegov skroman
život. “Čovjek pun Boga” (LM XIII,2:1224) dopustio
je da ga zahvati plamen ljubavi koji se proširio u neugasivi požar kojim je postao
“posve obuzet ljubavlju prema Bogu” (SP 113:1813). “Od početka svog obraćenja
pa sve do svršetka uvijek je rastao, kao plamen, u žaru ljubavi...” (Ub 1,5:2076).
Zapaljena od Franje i njegovih drugova i Klara je od prvoga časa “željela
izgarati od božanske ljubavi” (1Čel 18:351). “Biljčica bogata plodovima” (4Čel
1:3155) ljubila je Gospodina i pozivala je sestre da budu “ljubiteljice Boga”
(Blagoslov sv. Klare:14:2857). U svojoj Oporuci piše: “I ljubeći se međusobno
u ljubavi Kristovoj, ljubav koju imate u srcu pokažite je naizvan djelima, kako bi
sestre, potaknute tim primjerom, uvijek rasle u ljubavi prema Bogu i u međusobnoj
ljubavi (OKl 59-60:2847).
Prvi su Franjevački pokornici prigrlili tu baštinu ljubavi i od nje stvorili
dušu svog obraćenja. U duhu Siromaška, koji je imao otovreno srce prema tolikim
potrebnima, “pokornička braća i sestre” oduševljeno su se posvetili vršenju djelatne
ljubavi, a da pri tom nisu zaboravili ljubav prema kontemplaciji.
Serafsko iskustvo Franje su nanovo proživjeli i upotpunili njegovi prvi
drugovi i kasniji sljedbenici. Povijesni izvori tvrde da su prvi Franjevci bili
“jednodušni u ljubavi prema Bogu i bližnjemu” (LP 75:1269) i da je “u njima tako
gorjela vatra ljubavi da bi rado život dali jedan za drugoga...” (AP 25:1516). Bili su
“zreli u ljubavi” (TD 42:1448) i “preobraženi od ljubavi” (AP 26:1517).
Budimo i mi kao prva braća jednodušni u ljubavi prema Bogu i bližnjima.
fra Zdravko Lazić, duhovni asistent

