
NAŠE MJESNO BRATSTVO KROZ MJESEC DANA OBAVIJESTI
10. svibnja: Gospa Trsatska, Ivan Mertz
12. svibnja: Leopold Bogdan Mandić
14. svibnja: Matija apostol
15. svibnja: Nedjelja Dobrog Pastira
19. svibnja:  Dan planeta Zemlje
21. svibnja: hodočašće na Trsat, Glasnici Velikoga Kralja
31. svibnja: Majka Božja Kamenitih vrata
2. lipnja: UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO
4. i 5. lipnja: dolazak pape Benedikta XVI. u Hrvatsku
12. lipnja: DUHOVI, Skupština, 
  vječni zavjeti grupe „Kana Galilejska“

   ZAVJETI I GODIŠNJICE ZAVJETA
Ovaj mjesec godišnjicu zavjeta slave:
8. svibnja:  18. godišnjica grupe “Cvjetići”
10. svibnja: 2. godišnjica grupa “Sv. Elizabeta” i “Ancilla”
15. svibnja:  17. godišnjica grupe “Izvor”
17. svibnja:  19. godišnjica grupe “Kruh”
2. lipnja: 15. godišnjica grupe “Milosrđe”
3. lipnja: 4. godišnjica grupe “Savršeno veselje”
4. lipnja: 5. godišnjica grupe “Živa voda”

   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 4. svibnja 2011. održana je 4. sijednica vijeća u ovoj godini. Na sjednici su 
predstavljeni članovi grupe “Kana Galilejska” koja će 12. lipnja položiti svoje vječne 
zavjete. 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. Isti dan, u subotu 21. svibnja, biti će i susret 
Glasnika Velikoga Kralja, a u subotu 28. svibnja Glasnici će ići na jednodnevni izlet 
u Mariju Bistricu. U utorak 31. svibnja je Majka Božja Kamenitih vrata, u 19 sati 
biti će Sv. Misa u katedrali a poslije procesija do Kamenitih vrata. Podsjećamo da 
je prvi petak u mjesecu dan molitve za naše bratstvo, te smo pozvani sudjelovati 
na večernjem klanjanju. Hodočašće u Asiz biti će od 21. do 26. lipnja, prijave su 
do 30.4. a cijena je 270€ (moguće je platiti na rate).

   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 palijativnu skrb su svakog dana na Sigetu od 8-12 sati i 
svakog utorka  od 17 do 18,30 u sobici FSR-a na Kaptolu. 
Svi koji žele pomoć ove grupe u to vrijeme se mogu javiti i na telefon. 
Telefon: 01/4814 -260.

   DOPRINOS ZA VIŠE RAZINE
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”.

   KARITATIVNA GRUPA
Susret karitativne grupe biti će u utorak 10. svibnja 2011. u 16.30 u dvorani 
na 2. katu. 

   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.

   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.  

   DONACIJE I UPLATE
Kako bi lakše vodili brigu o donacijama koje se uplačuju na naš žiro račun, otvorili 
smo nove pozive na broj, prema potrebama našeg bratstva. Sve donacije i doprinos 
za više razine možete uplačivati na naš žiro račun: 2484008-1104162874 (u Raif-
feise banci) uz poziv na broj: 89 za bratstvo, 99 za karitas, 100 za doprinos za više 
razine, 7001 za pomoć bratstvu u Pakistanu, 1001 za pomtrebe beskučnika, 2001, 
za potrebe palijativne grupe, 3001 za potrebe ekološke grupe i 4001 za potrebe 
kuhinjice za siromašne.



fra Zdravko Lazić, duhovni asistent

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

br. 2484008-1104162874

   DAN PLANETA ZEMLJE
Dan planeta Zemlje će se ove godine obilježiti Službom Riječi u srijedu 18.5. 
u crkvi sv. Franje na Kaptolu nakon koje će u prolaznoj dvorani biti otvorenje 
izložbe o šumama, i tribinom u četvrtak 19.5. u prostoru Socijalne inicijative u 
Sigetu. Tema tribine na kojoj će govoriti prof. Marijan Jošt je “Neka nam hrana 
bude lijek, a lijek hrana - Codex Alimentarius”.

   SOCIJALNA INICIJATIVA
Susreti Grupe za palijativnu skrb su na Sigetu u srijedu, 11.5. i 25.5. od 17 do 
19,30  sati. Na susretima će se nastaviti sa tečajem Zdravstvena njega bolesnika.
Susreti starijih na Sigetu, utorkom od 10-13 sati na kojima stručnjak iz svog 
područja, održi kraće predavanje na određenu temu, a teme susreta možete pronači 
na oglasnoj ploči i na našoj web stranici.
Susret onkoloških bolesnika bit će u srijedu 11. svibnja 2011. u 11 – 14 sati. To 
će biti prilika za razgovor i zajedničku molitvu.
Dnevni centar za beskućnike otvoren je nedjeljom u razdoblju od 11-18 sati, gdje 
se  odvija: druženje, duhovno-psihološka pomoć, aktivno pisanje životopisa itd.
Susret ekološke grupe je u ponedjeljak 9.5.2011. u 17h u Sigetu.

   OBITELJSKI DAN
U subotu 18. lipnja biti će susret obitelji našeg mjesnog bratstva u Lužnici kraj 
Zaprešića. Svi zainteresirani mogu se javiti i saznati više infomracija od s.Mireli 
Babić (098/981-6566) i s.Andreji Brigić (098/297-485).

       
      NAKANE ČASOSLOVA:

 - za blagoslov i plodove dolaska Svetog Oca
- po Marijinu zagovoru za mlade obitelji

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

   POMOZIMO BRAĆI U POTREBI U PAKISTANU
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)

 Ljubav se plaća ljubavlju. Od čovjeka koji je 
obasut darovima po stvaranju i utjelovljenju, Bog očekuje 
odgovor ljubavi. Sv. Bonaventura spominje da Boga 
moramo ljubiti jer je dobar, jer je stvoritelj i nagraditelj, 
jer je naš otkupitelj.
 Čitav život stvorenog, a posebno slobodnog 
čovjeka, ne može biti drugo nego odgovor ljubavi na 
Ljubav. Krist, savršeni izričaj Očeve ljubavi, uzor je 
potpunog odgovora Bogu u suglasju ljubavi. “Ljubljeni 
Sin” (Kol 1,13) uzvraća neizmjernu ljubav  i stoga ljubi 
Oca srazmjernim odgovorom po kojem je on  dostatan 
za sve (NPr 23,11:66). Franjo, svijestan toga ganuto 
potiče svakoga: “Mnogo treba ljubiti onoga koji nas je 
mnogo ljubio” (2Čel 196:784) . “I ljubimo svi iz sveg srca, iz sve duše, iz svega 
uma i iz sve snage i svom jakošću i razumom, i svim silama, svim naporom, svim 
osjećajima, svom nutrinom, svim željama i svom voljom Gospodina Boga..., koji 
nas je stvorio, otkupio i koji će nas samom svojom milošću spasiti, koji je nama... 
učinio i čini sva dobra (NPr 23,8:69). “Svi koji ljube Gospodina iz svega srca, iz sve 
duše, iz svega uma i iz sve snage, i ljube svoje bližnje kao sami sebe...” (1P 1:178). 
“Ljubimo, dakle, Boga i klanjanjajmo mu se čistim srcem i čistim duhom...” (2P 
19:187).
 U Tumačenju Očenaša Franjo moli: “Dođi kraljevstvo tvoje: da ti, po milosti, 
u nama kraljuješ i učiniš da dođemo u tvoje kraljevstvo gdje vlada jasno gledanje 
tebe, savršena ljubav prema tebi, blaženo zajedništvo s tobom i vječno uživanje 
tebe”. “Budi volja tvoja...: da te ljubimo svim srcem misleći uvijek na tebe; svom 
dušom, čeznući uvijek za tobom; svim umom, upravljajući prema tebi sve svoje 
nakane tražeći u svemu tvoju slavu; i svom snagom,  svojom, trošeći svoje sile i 
osjećeje duše i tijela na službu tvoje ljubavi i ni na što drugo” (PN 5:270).
 Franjo se osjeća zaposjednutim ljubavlju i želi da se taj oganj zapali u 
srcima ljudi. Zbog toga je riječ uvijek popraćena molitvom. “O kako su blaženi i 
blagoslovljeni oni koji Gospodina ljube i čine kako sam Gospodin kaže u Evanđelju: 
Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svoga 
bližnjega kao sebe samoga” (2P 18:186).
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