NAŠE MJESNO BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
16. travnja:
17. travnja:
21. travnja:
22. travnja:
23. travnja:
24. travnja:
25. travnja:
28. travnja:
7. svibnja:
8. svibnja:

Godišnja obnova zavjeta, Glacnici Velikoga Kralja,
Posjet svećeničkom domu
CVIJETNICA, NEDJELJA MUKE GOSPODNJE
VELIKI ČETVRTAK
VELIKI PETAK
VELIKA SUBOTA, Egidije Asiški
USKRS
USKRSNI PONEDJELJAK, Marko Evanđelist
bl. Lukezije, prvi poznati svjetovni franjevac
privremeni zavjeti grupe „Ljudevit kralj“
Skupština, vječni zavjeti grupe „Brat Jakoba“, ulazak u
novicijat dvije grupe,  obećanja Franjevačke mladeži

ZAVJETI I GODIŠNJICE ZAVJETA
Ovaj mjesec godišnjicu zavjeta slave:
25. travnja: 12. godišnjica grupe “Asiški seraf”
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 utorak 5.4.2011. u 16.30 u dvorani na 2. katu.
Preuzimanje paketa biti će u petak15.4. prije i poslije večernje sv. mise,  u
subotu 16. poslije mise u 9 sati i nedjelju 17. prije i poslije mise u 12 sati.
NAŠA BRAĆA I SESTRE U POTREBI
Dana 20. ožujka 2011. godine naša sestra Tonka Aleksić s.Mirjam, u 51.
godini, zamijenila je vremeniti život vječnim. Vječne zavjete položila je
8. svibnja 1993. u generacijskoj grupi Cvjetići. Naš brat Domagoj Šatović
iz grupe Emaus dobio je kćer Doroteu. 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
INFORMATIČKA GRUPA - 12.4. u 19.15.
EKOLOŠKA GRUPA - 4.4. u 17 sati na Sigetu

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE VIJEĆA

Dana 30. ožujka 2011. održana je 3. sijednica vijeća u ovoj godini. Na sjednici su
predstavljeni članovi grupe “Brat Jakoba” koji će 8. svibnja položiti svoje vječne
zavjete, članovi grupe “Ljudevit kralj” koji će 7. svibnja položiti privremene zavjete, te dvije grupe koje će 8. svibnja ući u novicijat. U subotu 16. travnja ide se u
svećenički dom, a polazak je ispred samostana u 10 sati. Isti dan biti će susret Glasnika Velikoga Kralja, a po večernjom sv. misom biti će godišnja obnova zavjeta. U
nedjelju 8.svibnja pod sv. misom u 12 sati naše mjesno bratstvo Franjevačke mladeži
dati će svoja obećanja. U subotu 21. svibnja hodočastiti ćemo na Trsat i sudjelovati
na programu povodom proslave 150. obljetnice djelovanja mjesnog bratstva FSR-a
na Trsatu. Polazak je planiran za 7 sati a cijena će biti 100 kn. Prijaviti se možete u
sobici petkom prije i poslije večernje sv. mise. Hodočašće u Asiz biti će od 21. do
26. lipnja, prijave su do 30.4. a cijena je 270€ (moguće je platiti na rate).

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.

Danas vlada mišljenje kako patnju treba
prognati iz svijeta. Za pojedinca to znači da mora
izbjeći patnju na bilo koji način. Također moramo
uvidjeti kako svijet upravo time postaje vrlo težak
i hladan. Patnja jednostavno pripada čovjeku. A
onaj tko doista želi ukinuti patnju, mora prije svega
ukinuti i ljubav, koja bez patnje uopće ni ne postoji,
zato što ona uvijek zahtijeva samoodricanje i što će
zbog razlike među temperamentima i dramatičnosti
situacija sa sobom uvijek donijeti odricanje i bol.
Ako znamo da je put ljubavi - taj egzodus, to
izlaženje iz sebe - istinski put postajanja čovjekom,
onda ćemo također shvatiti da patnja predstavlja
proces sazrijevanja. Onaj tko je u sebi prihvatio
patnju, postat će zreliji i imat će više razumijevanja za druge, postat će čovječniji.
Onaj tko je uvijek izbjegavao patnju, ne razumije druge, postaje okrutan i samoživ.
Sama je ljubav strast, trpljenje. U njoj prvo doživljavamo sreću, ona je općenito
iskustvo sreće. S druge strane, ona nam oduzima mir i moramo joj dopustiti da
nas preobrazi. Ako kažemo da je patnja unutarnja strana ljubavi, onda također
razumijemo zašto je učenje patnje toliko važno - zašto u protivnom slučaju
izbjegavanje patnje čini čovjeka nesposobnim za život. Čovjeku bi pripala samo
praznina života, povezana samo s ogorčenjem, odbijanjem, a ne više s unutarnjim
prihvaćanjem i sazrijevanjem.
(Iz knjige Bog i svijet, pape Benedikta XVI.)

NAKANE ČASOSLOVA:
- za obitelji
- za stradale u nesrećama u Japanu

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. 4 (341) - 3. travanj 2011.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Bog je prije svega ljubav: od ljubavi živi u
vječnom trojstvenom zajedništvu, iz ljubavi stvara u
vremenu, iz ljubavi se utjelovljuje i otkupljuje.
Franjo te čudesne istine nazire i shvaća
iskustvom svog duhovnog života, prosvijetljen riječi
Božjom (usp. 1Iv 4,8 i 16). Njegova pretežno osjećajna
narav omogućila je da iz njegove osobnosti izbije ljubav
i učinila da on naglašava zanimanje za one tajne ili
inicijative u kojima se više očituje ljubav prema Bogu
ili prema čovjeku.
Franjo promatra Boga i otkriva da je “jedini
dobar” (2P 62:202; NPr 17,19:49; usp. Lk 18,19), da
“govori i čini svako dobro (OP 8,4:157). Siromašaka
nadalje izjavljuje: “Ti si dobro, svako dobro, vrhovno dobro, Gospodin Bog živi
i istiniti. Ti si ljubav, sveta ljubav.” Franjo moli: “Presveti Oče naš, koji jesi... u
anđelima i svetima prosvjetljujući ih da upoznaju kako si ti, Gospodine, svjetlo
koje raspaljuje ljubav; ti si, Gospodine, ljubav koja stanuje u njima i ispunja ih do
blaženstva; ti si, Gospodine, vrhovno dobro, od kojega je svako dobro, bez kojega
nema dobra” (ON 1-4:266-267).
Ljubav Božja prema čovjeku započima stvaranjem, biva savršena
otkupljenjem, dovršava se posvećujućim djelom Duha. Savršenim izlijevanjem
ljubavi Otac šalje Sina svoga da posvjedoči puninu Božanske ljubavi i da ponovno
nadahne grešnog čovjeka novom nadom. Takva punina ljubavi kojom je Bog ispunio
utjelovljennu Riječ, biva predložena za uzor ljubavi, makar nedostižan, koju čovjek
mora osjećati i izražavati prema Bogu.
Franjo, pun vjere, moli dušom preplavljenom zahvalnošću: “I zahvaljujemo
ti, kao što si nas po svome Sinu stvorio, da si tako, po svojoj svetoj ljubavi kojom si
nas ljubio, učinio da se on, pravi Bog i pravi čovjek, rodi od slavne vazda Djevice
preblažene svete Marije” (NPr 23,3:64). Uznesen pred tom istinom moli: “Kruh naš
svagdanji, ljubljenoga Sina svoga, Gospodina našega Isusa Krista, daj nam danas:
na spomen, na razumijevanje i na poštivanje ljubavi koju je pokazao prema nama
i svega što je za nas rekao, učinio i pretrpio” (ON 6:271).

Blagoslovljen USKRS!

fra Zdravko Lazić, duhovni asistent

