
SUSRET U MIKULIĆIMA 

 

           U subotu, 28.siječnja 2012.g.članovi Frame Dubrava sa svojim duhovnim asistentom 

fra Ljubom Kurtovićem i Franjevački svjetovni red BZ BDM Dubrava sa svojim duhovnim 

asistentom fra Mirkom  Bagarićem posjetili su sestre klarise u njihovom samostanu u 

Mikulićima. Okupljanje je bilo do 16 sati, nakon čega je počeo susret u crkvi. 

          Uslijedilo je predstavljanje. FSR je predstavila ministra bratstva s.Danijela Rebac, a 

Framu je predstavila predsjednica Iva Čuljak. Časna Majka M. Alojzija Bevanda je 

predstavila sestre i njihov život. U ime duhovnih asistenata se obratio fra Ljubo. 

Sestre su odgovarale na postavljena pitanja o sebi, svom radnom danu i o Redu kojem 

pripadaju. 

         Zatim, je slavljena  Sv. Misa koju je predslavio fra Mirko uz asistenciju fra Ljube. 

Misno čitanje je čitala sestra iz FSR-a, psalam je čitala članica Frame, Evanđelje je pročitao 

fra Ljubo, a sestre su spremile i čitale molitvu vjernika. Članovi Frame su svirajući, a svi 

zajedno pjesmom uzveličali misno slavlje. Propovijedao je fra Mirko.  

         Iza  sv. Mise u samostanskim prostorijama je uslijedio rad u skupinama s temama iz 

života i spisa sv. Klare. U razmatranju, razgovoru i druženju proveli smo oko sat vremena, 

nakon čega smo se vratili u crkvu i pročitali zaključke iz rada skupina. 

Ukratko zaključeno je da se i u današnje vrijeme može nasljedovati život sv. Klare, odnosno 

Evanđelje. Siromaštvo koje se sv. Klara zavjetovala nije samo sebi svrha, može biti i 

blagoslov i bogatstvo da možeš dijeliti i drugima, a ono je i sloboda jer nisi navezan ni na 

materijalno a ni na ljude. Klaru možemo nasljedovati i u ljubavi prema bližnjima. Ona ih nije 

kritizirala već je Krista nasljedovala i svojim životom svjedočila ljubav i suosjećanje prema 

bližnjima i na taj način evangelizirala, na što smo i mi svi pozvani. Prema bližnjima bi trebali 

biti strpljivi, prepoznati u njima dobro, podržati to dobro i pohvaliti ih da se osoba dalje 

razvija. U nasljedovanju Klare u ljubavi prema Isusu i Njegovoj Riječi treba podržavati duh 

molitve, odnosno moliti u obitelji.  

         Uslijedila je završna molitva i blagoslov. 

         Nakon duhovne okrepe (ovaj susret je zamišljen i kao duhovna obnova)  uslijedila je 

okrepa koju su pripremile sestre. Bilo je kolača, sokova, čaja i još štošta. Za sve dovoljno. 

Osmijeh i radost na licima sudionika susreta je govorio da je ovo poslijepodne provedeno 

lijepo i dobro, jer čovjek što doživi na ovakvim susretima nosi u sebi i živi od toga. 

Vjerujemo da je i sestrama ovo bilo lijepo i nesvakidašnje poslijepodne. 



Iza 19 sati većina sudionika je otišla doma, ostali su oni koji su osobno htjeli razgovarati sa 

sestrama. 

         Zahvala slijedi svim sudionicima susreta sestrama, duhovnim asistentima, framašima i 

Fsr-ovcima na sudjelovanju i obogaćivanju jedni drugih. 

         Do slijedećeg zajedničkog druženja, 

Mir i dobro. 

 


