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TEME ZA MJESEČNE SUSRETE U MJESNIM BRATSTVIMA U 2016. 

 

Draga braćo i sestre! 

 

Sveti Otac je bulom Misericordiae vultus proglasio izvanrednu Svetu godinu milosrđa koja će 

biti otvorena na 50. obljetnicu završetka II. vatikanskog sabora (8. prosinca 2015.), a završit 

će na svetkovinu Krista Kralja iduće godine (20. studenog 2016.). Lice milosrđa Očeva je Isus 

Krist (Misericordiae vultus,1). Mi smo, kao svjetovni franjevci, pozvani opsluživati Evanđelje 

Isusa Krista, koji je dar Očeve ljubavi, put koji nas vodi Ocu, istina u koju nas uvodi Duh 

Sveti i život kojega nam je on došao dati u izobilju (usp. Pravilo OFS-a 4).  

Stoga smo i mi, u zajedništvu s cijelom Crkvom, ali i odgovarajući na naš specifični svjetovni 

franjevački poziv unutar nje, pozvani intenzivnije se uključiti u život Crkve i njezine 

inicijative u ovoj Svetoj godini. Iz tog razloga se prvi dio tema u idućoj godini odnosi na 

Godinu milosrđa. Obrada pojedinih dijelova Bule usklađena je s crkvenom godinom. 

U 2016. godini obilježit će se i 800 godina od Porcijunkulskoga oprosta koji je 1216. potvrdio 

tadašnji papa Honorije III. Stoga je jedna tema posvećena i ovome velikome daru koji je  

Gospodin darovao Franji. 

Ostale teme za 2016. godinu su one koje su, tijekom protekle godine, iz života i rada našega 

nacionalnog bratstva proizašle kao potrebne većeg upoznavanja i produbljivanja, kako bi, 

kroz našu osobnu i zajedničku obnovu, i život naših bratstava, a time i cijele Crkve, bivao sve 

plodniji. 

 

Mir i dobro! 

 

Nacionalno povjerenstvo za formaciju 

 

 

 

 

 



 

TEME ZA SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2016. 

 

 

1)  siječanj:   Godina milosrđa (uvod i Bula, br. 1 – 5.) 

 

2)  veljača:   Godina milosrđa (Bula, br. 17. – 19. ) 

 

3)  ožujak:    Godina milosrđa (Bula, br. 6. – 9.) 

 

4)  travanj:   Godina milosrđa (Bula, br. 10. – 16.) 

 

5)  svibanj:   Godina milosrđa (Bula, br. 20. – 25.) 

 

6)  lipanj:      Porcijunkulski oprost 

 

7)  srpanj:     Obraćenje 

 

8)  kolovoz:    Smisao služenja 

 

9)  rujan:       Smisao zavjetovanja  

 

10) listopad:  Odgovornost za život u bratstvu 

 

11) studeni:   Struktura i službe u Redu 

 

12) prosinac: Doprinosi za život bratstva 

 

 


