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Draga braćo i sestre! 
 
Sveti Otac Benedikt XVI. proglasio je Godinu vjere koja će započeti 11. studenog ove godine, 
50 godina od otvorenja Drugog vatikanskog sabora i 20 godina od objavljivanja Katekizma 
Katoličke crkve, a trajat će do 24. studenog iduće godine, kada Crkva slavi svetkovinu Krista 
Kralja.  
Godina vjere proglašena je Apostolskim pismom u obliku motu proprija pod nazivom Porta 

fidei, a Kongregacija za nauk vjere izdala je Notu s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere. 
U vjernosti Svetom Ocu, i mi smo, kao svjetovni franjevci, pozvani sudjelovati u 
obilježavanju Godine vjere i unutar našh bratstava.  
Sveti Otac u svome pismu osobito poziva da nam Katekizam Katoličke crkve bude 
nezaobilazno pomagalo u sustavnom upoznavanju sa sadržajima vjere (usp. Porta fidei 11), 
„da bi se ovu Godinu vjere proživjelo na što djelotvorniji način, u službi vjerovanja i 

evangelizacije.“ (Porta fidei 12) 
 
Stoga smo kao Povjerenstvo za formaciju smatrali svrsishodnim predložiti mjesečne teme za 
obradu u našim mjesnim bratstvima u 2013. koje će se temeljiti upravo na Apostolskom 
pismu Svetoga Oca, bogatom sadržajem i porukom, i prvome dijelu Katekizma Katoličke 
crkve – Vjerovanju.  
Uz popis mjesečnih tema prilažemo Porta fidei, Apostolsko pismo u obliku motu proprija 
pape Benedikta XVI. kojim se proglašava godina vjere, Notu s pastoralnim smjernicama za 
Godinu vjere te predloženi materijal za pojedine mjesečne naslove iz Katekizma Katoličke 
crkve. Uz ove materijale, predloženi su i naslovi dodatne literature, a nastojat ćemo do kraja 
ove godine učiniti dostupnim i jedan pomoćni materijal o Apostolskom vjerovanju. Time se 
svakako ne ograničava popis izvora za obradu pojedine teme, niti se uporaba Katekizma u 
formaciji iscrpljuje obradom samo ovih naslova.  
 
Nadamo se da će predloženi sadržaji biti u službi evangelizacije nas samih i naših bratstava, 
kako bismo mogli biti „sol zemlje i svjetlo svijeta“. 
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PRIEJDLOG TEMA ZA SUSRETE U MJESNIM BRATSTVIMA OFS-a   

U 2013. GODINI 

 

 

1) siječanj – Porta Fidei (br. 1-7), Apostolsko pismo u obliku motu proprija pape 
Benedikta XVI. kojim se proglašava Godina vjere 

 

2) veljača - Porta Fidei (br. 8-15), Apostolsko pismo u obliku motu proprija pape 
Benedikta XVI. kojim se proglašava Godina vjere 

 

3) ožujak – Vjerujem (Katekizam Katoličke crkve br. 27- 175)  
 

4) travanj – Bog Otac (Katekizam Katoličke crkve br. 198- 412) 
 

5) svibanj – Isus Krist, Sin Jedinorođeni (Katekizam Katoličke crkve br. 422-560) 
 

6) lipanj – Mučen pod Poncijem Pilatom (Katekizam Katoličke crkve br. 571-628) 
 

7) srpanj – Treći dan uskrsnuo (Katekizam Katoličke crkve br. 631-679) 
 

8) kolovoz – Duh Sveti (Katekizam Katoličke crkve br. 683-741) 
 

9) rujan – Crkva (Katekizam Katoličke crkve br. 748-933) 
 

10) listopad – Općinstvo svetih (Katekizam Katoličke crkve br. 946-972) 
 

11) studeni – Oproštenje grijeha (Katekizam Katoličke crkve br. 976-983)  
 

12) prosinac – Uskrsnuće tijela i život vječni (Katekizam Katoličke crkve br. 988-1050) 
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