NAŠE MJESNO BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
5. srpnja:
9. srpnja:
11. srpnja:
13. srpnja:
15. srpnja:
23. srpnja:
25. srpnja:
26. srpnja:
30.7. - 1.8.:
2. kolovoza:
6. kolovoza:
7. kolovoza:
11. kolovoza:
25. kolovoza:

Ćiril i Metod
Marija od Propetog Isusa Petković
Benedikt - zaštitnik Europe
Majka Božja Bistrička
BONAVENTURA
Brigita - zaštitnica Europe
Jakov apostol
Joakim i Ana, Marijini roditelji
trodnevnica pred blagdan Gospe od Anđela
GOSPA OD ANĐELA - PORCIJUNKULA
PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO
Skupština
KLARA ASIŠKA
LJUDEVIT KRALJ - zaštitnik FSR-a

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. srpnja 2011. poslije večernje
sv. mise u 19.30 u dvorani na 2. katu. U ovim teškim vremenima u našoj
domovini budimo osjetljivi prema potrebitima, te molimo za naše sestre i
braću, posebno za bolesne.
ROĐENI
Sestra Marija i brat Zoran Milić 8. lipnja dobili su svoje četvrto dijete, sina
Martina. Sestra Tomislava Jengić 13. lipnja rodila je Mirjam, svoje drugo
dijete. Zahvalimo Gospodinu na daru života i molimo za novorođene.
BRAĆA I SESTRE U POTREBI
U molitve vam preporučujemo našu bolesnu sestru Viktoriju Fabijanić.
Molimo za naše bolesne članove 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.

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 29. lipnja 2011. održana je 6. sjednica vijeća u ovoj godini na kojoj se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima i planovima za jesen. Pred blagdan Gospe od
Anđela biti će trodnevnica od 30. srpnja do 1. kolovoza kao priprava za blagdan,
uz franjevačku krunicu i sv. misu. Blagdan Gospe od Anđela, Porcijunkulu, 2.
kolovoza proslavit ćemo pod sv. misom, te će poslije biti procesija i klanjanje pred
Presvetim do pola noći. Pred blagdan sv. Majke Klare sestre klarise iz Mikulića
će organizirati trodnevnicu, a plakat će biti naknadno stavljen na oglasnu ploču.
Blagdan sv. Ljudevita Kralja, zaštitnika Franjevačkog svjetovnoga reda, proslavit
ćemo pod večernjom sv. misom. Franjevačka mladež kao i svake godine ide na
franjevački hod od 25.srpnja do 5. kolovoza. Ove godine pješačit će od Koprivnice
do Čakovca, a 1. kolovoza zaputiti će se u Asiz te sa Framašima iz cijelog svijeta
proslaviti blagdan Gospe od Anđela. Od 16. do 25. kolovoza u Mardidu je svjetski
susret mladih s papom na koji će naši framaši također ići, a prije samog susreta,
biti će susret FSR-a i Frame iz cijelog svijeta.

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”.

DONACIJE I UPLATE

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

DEŽURSTVA I KNJIŽNICA

U našoj se sobici neće biti dežurstva tijekom srpnja i kolovoza.
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.
Dežurstva Grupe za palijativnu skrb su svakog dana na Sigetu od 8 - 12 sati.
Broj telefona na koji se možete javiti ukoliko želite pomoći ili vam je pomoć
potrebna je 01/55 88 917.

OBAVIJESTI
SOCIJALNA INICIJATIVA

Susreti Grupe za palijativnu skrb bit će u srijedu 13. srpnja i u srijedu 27. srpnja
na Sigetu u 17 sati. U prostoru na Sigetu uveden je i telefon. Broj je 5588-917.
Dežurstva su svaki radni dan od 8-12 sati kada mogu zvati svi koji trebaju pomoć
grupe ili bi se htjeli uključiti u rad grupe kao volonteri. U tjednu od 4. – 8. srpnja
na Sigetu neće biti dežurstva.
Susreti starijih (60+) koji su se održavali svake srijede na Sigetu najavljuju
ljetnu stanku. Novi susreti započet će u rujnu, a obavijest o terminima objavit će
se tijekom kolovoza.
Susret onkoloških bolesnika bit će u srijedu 6. srpnja u 10 sati. To će biti prilika
za razgovor i zajedničku molitvu.
Dnevni centar za beskućnike otvoren je nedjeljom od 11 do 18 sati, gdje se odvija
druženje, duhovno-psihološka pomoć, aktivno pisanje životopisa itd.

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)

NAKANE ČASOSLOVA:
- za nova duhovna zvanja
- za socijalnu osjetljivost našeg hrvatskoga naroda

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: Mira 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. 7 (344) - 3. srpanj 2011.

RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Kod Franje sve počima nasljedovanjem
Krista (NPr 1,1-6:4; PPr 1,1-2:74-75; PKl 1,12:2750) sa slušanjem Evanđelja i opsluživanjem
Evanđelja i sa željom iznad svega za Duhom
Gospodnjim i njegovim svetim djelovanjem.
Franju i Klaru je pobijedila i nad njima
zagospodarila neizreciva ljubav Boga stvoritelja
i spasitelja (NPr 23,27-33:70-71; ON 1:266),
sposobnost, gospodstvo, mnogostruke djelatnosti
i poslanje ljubljenoga Sina (NPr 23,11:76; PBr
35:221) i djelovanje Duha Gospodnjega (NPr 17,1416; PPr 10,10-14:104; PKl 10,9-13:2811).
Ta ih je ponuda i zbunjujuća spasiteljska prisutnost potakla na
pristanak i klanjanje, na prihvaćanje i poslušnost, i, konačno, na nasljedovanje
Isusa Krista, jedinog Gospodina i spasitelja (PBr 7:235; 2Čel 159:743; OKl
51:2842; 1PA 4:2860), i na brižljivost da ispune njegovu volju i tako mu
omile (NPr 22,9:57; 2P 18:196). Biti samo sluga Božji, kako je to navijestila
sva predaja. Bio je to jedini oblik poštivanja Gospodinova gospodstva
promatranog u vjeri. Bio je to jedini način da se Bogu prizna da je zaista Bog.
Franjinim riječima: dati Bogu hvalu koja mu pripada (2Čel 134:118). Bog je
samo onda Bog kada mu se pokoravamo. Kada smo stvarno i egzistencijalno
njegovi sluge. Suprotno je grijeh, jer čovjek smatra da je jednak Bogu (OP
2,1-4:146-147).
Slijediti Krista, obdržavati Evanđelje, iznad svega željeti Duha
Gospodnjega i njegovo sveto djelovanje, sve to neusporedivo izriče da
Franjo i Klara više nisu slobodni, zavise od Drugoga, pripadaju Drugome
i pokoravaju se Drugome. Nema druge vlasti i zakona osim nasljedovanja,
obdržavanja Evanđelja i želje za Duhom Gospodnjim.
Franjini životopisci izričito ukazuju na neke časove njegova života u kojima
se poslušnost i podložnost Gospodinovoj vlasti posebno ističu: Franjo se
pokorava glasu viđenja u Spoletu (2Čel 6:587; LM I,3:1032; TD 6:1401),
glasu Raspetoga u Sv. Damjanu (2Čel 9:591), glasu Gospodnjeg nadahnuća
(2Čel 10:593) i Evanđelju poslanja (1Čel 22:396; TD 25:1427). Tu istu
poslušnost ili istu raspoloživost zahtijevaju Franjo i Klara u svojim Pravilima
od svoje braće i sestara: poslušnost riječi Božjoj, nadahnuću Gospodnjem,
blagoslovu Boga koji uvijek čeka čovjeka.
fra Zdravko Lazić, duhovni asistent

