RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
nedjeljom i svetkovinom:
blagdanom:
radnim danom:

bavijesti

7, 8.30, 10, 11.30 i 18.30
7, 10 i 18.30
7 i 18.30

Crkve Presvetog Trojstva
I. NEDJELJA DOŠAŠĆA

MOLITVENI SUSRETI:
▪ Svakog jutra za vrijeme sv. mise moli se Jutarnja molitva Crkve
- Časoslov.

1. PROSINAC 2019.

▪ Utorkom u 18.20 prije večernje sv. mise moli se antunovska

pobožnost.

▪ Četvrtkom nakon večernje sv. mise je klanjanje pred Presvetim ol-

tarskim sakramentom.
OSTALO:

▪ Nedjeljom i radnim danom ispovijedamo pod svakom misom, a u dru-

go vrijeme potražite svećenika u sakristiji ili knjižari.

▪ Nakane svetih misa možete naručiti u sakristiji (prije ili poslije sv. mise).
▪ FRAMA ima susrete petkom u 20 sati.

KALENDAR TJEDNA
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja

2. 12. sv. Bibijana .......................................................Rafael, Blanka
3. 12. sv. Franjo Ksaverski……………………..…Sofonija, Franjo
4. 12. sv. Barbara …………….................................... Ivan, Sunčica
5. 12. sv. Dalmatin.....................................................Krispina, Saba
6.12. sv. Nikola ……………………………………...Nikola, Nika
7. 12. sv. Ambrozije . …..……………...………...…Urban, Sabina
8 . 12. II. NEDJELJA DOŠAŠĆA

›

Od sutra, 2. prosinca, svakoga dana u našoj crkvi imat ćemo
MISE ZORNICE: u 6.30 sati uz kratku prigodnu propovijed,
a ujedno će biti i prilike za ispovijed, kako biste izbjegli
predbožićne gužve.

›

Od utorka upisujemo mise za 2020. godinu od 8 sati.

▪ MJEŠOVITI ZBOR ima probe pjevanja srijedom nakon večernje svete

mise.

MISAO TJEDNA

IMENDANI

Biblijskog sata za vrijeme došašća ne će biti.

„ K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju, u tebe se uzdam,
Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom
dušmani! Koji se u tebe uzdaju postidjet se neće. „

Izdaje: Franjevački samostan Presvetog Trojstva, Trg sv. Trojstva 1, 35 000 Sl. Brod, Tel. 035/777-777
Odgovara: i uređuje : fra Klaudio Milohanović, gvardijan
Svo o našem samostanu i druge informacije možete potražiti na: http://www.franjevacki-samostan.hr

›
›

Iduću nedjelju je 8. hodočasnički je dan Gospe Brze Pomoći.
Prva je nedjelja u mjesecu, vašoj dobroti i molitvama preporučamo naše odgojne ustanove.
Preporučujemo vam vjerski tisak: novi broj Glasa Koncila i
ostale časopise, a u našoj knjižari možete nabaviti knjige, nabožne predmete, kalendare… Na izlazu iz crkve imate listić
„Obavijesti“ naše crkve kojeg možete uzeti .

iječ

ožja

PRVO ČITANJE
Iz 2,1-5;

PSALAM

DRUGO ČITANJE

Ps 122,1-2.4-9;

Rim 13,11-14;

EVANĐELJE: Mt 24,37-44

Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u
dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe
u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako će
biti i Dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se
uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.” “Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo
znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi
dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.” u raju.

riječ o Riječi...
Evo Došašća! Ono se odnosi na dolazak. O kojem i kakvom se dolasku
radi? Radi se o najizvanrednijem dolasku u čitavoj ljudskoj povijesti: Božić je dolazak Sina Božjega, koji je sam iz ljubavi prema ljudima postao
čovjekom. Netko će zapitati: kakav je smisao slaviti neki dolazak iz prošlosti? Liturgijska slavlja nisu nikada beskorisna i prazna prisjećanja prošlosti. Krist je već došao, to je istina: ali je isto tako istina da u duhovnom
smislu ponovno mora doći. Božić se ne ograničuje na to da nas prisjeti da
neki događaj od prije dvije tisuću godina: podsjeća i usmjeruje našu pozornost na budućnost.

...riječ o Riječi...
Crkva nas upozorava da od sadašnjeg života napravimo razdoblje marljivog i korisnog bdijenja očekivanju Krista koji dolazi na svijet uspostaviti
svoje kraljevstvo mira, pravde i ljubavi. Gospodin upozorava učenike da
će doći u času kad ga oni najmanje očekuju: zato moraju bdjeti, budno se
pripremati za njegov dolazak da ne budu iznenađeni. U ovom odlomku
Gospodin snažno naglašava nepredvidivost i nenadanost svog dolaska:
zbog toga nastojmo biti spremni. Mnogi žive u potpunom nehaju: jedu,
piju, zabavljaju se, a da ne misle da Gospodin može doći svaki čas. U
ostalom, Gospodin zahvaća svaki čas u kršćaninov život. Znamo li prepoznati njegovu poruku i otvoriti mu kad pokuca na naša vrata? Očekivanje Spasenje ne smije biti ni zaborav niti bijeg od sadašnje stvarnosti.
Niti govor o snu ili lijenosti. Naprotiv, pozvani smo na marljivi posao
kako bi se budućnost čovjeka i svijeta otvarala sve više budućnosti Božjoj. - Stavom apsolutnog poštenja. Neophodno je slušati Gospodina kako
bismo saznali što čeka od nas i bili spremni odgovoriti na njegov poziv;
da bismo saznali svoje nedostatke, svoje manjkavosti, bijede koje su u
nama, tmine koje nas okružuju; da ne bismo bili u napasti prozvati danom ono što je noć, u svijetu - kao što je rekao papa - “napadnutom mirisima sotone”. Zamolimo Gospodina neka njegova svjetlost svijetli u nama. - Raspoloženjem za veću velikodušnost. U tako važnom pitanju kao
što je naše vječno spasenje, ne bi se čak ni smjelo govoriti o prepuštanju
snu. “Bdijte! Budite pripravni! - preporuča nam Gospodin. Sadašnje nam
je vrijeme dano da ga proživimo u perspektivi našeg konačnog susreta s
Bogom. Stoga, najveća velikodušnost u traženju svjetlosti Božje pod svaku cijenu, otklanjanju svakog glupog užitka u nama samima, svake sebičnosti koja bi kvarila naše odnose s braćom; najveća velikodušnost u ostvarivanju Božjeg plana u nama i u svijetu, makar uz cijenu najtežih žrtava! Očistimo svoje oči i srca, preobrazimo svoj mentalitet. Potrudimo se
suobličiti svoj duh s duhom blaženstava koja je navijestio Krist: blago
čistima srcem, jer će Boga gledati!

