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
2. NEDJELJA KROZ GODINU

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

19. SIJEČANJ

2020.

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

pobožnost.

KALENDAR TJEDNA

▪ Četvrtkom nakon večernje mise je euharistijsko klanjanje .

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja

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.

20. 1.
21.1
22.1.
23. 1.
24. 1
25. 1.
26 . 1.

IMENDANI

sv. Fabijan …………….…...…Fabijan, Sebastijan,Tijana
sv. Agneza .………………………….…Janja, Neža, Ines
sv. Vinko……………………………… Irena,Vice, Laura
sv. Emercijana.……………………….. Ema, Milka,Vjera
sv. Franjo Saleški………...….. Franjo, Bogolsav, Ksenija
OBRAĆENJE SV. PAVLA……………. Ananija, Henrik
3. NEDJELJA KROZ GODINU

›

Iduću nedjelju FSR ima svoju redoviti mjesečnu skupštinu-

›

Najavljujemo hodočašće „ Putevima sv.Franje, sv. Rite i Padra Pia od 20.-24. svibnja. Prijave u našoj knjižari ili agenciji
sve informacije o programu imate na oglasnoj ploči.

›

Preporučamo vam vjerski tisak: novi broj Glasa Koncila i ostale časopise, a u našoj knjižari možete nabaviti knjige, nabožne predmete… Na izlazu iz crkve imate listić
„Obavijesti“ naše crkve kojeg možete uzeti.

MJEŠOVITI ZBOR ima probe pjevanja srijedom nakon večernje svete

▪ mise.

„ Sva zemlja, Bože, nek ti se klanja i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!“
Ps 66 (65), 4

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

ožja
PRVO ČI TANJE
Iz 49,3.4-6;

PSALAM

iječ
DRUGO ČITANJE

Ps 40,2.4.7-10;

1Kor 1,1-3;

EVANĐELJE: Iv 1,29-34

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: “Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!” To je onaj o kojem rekoh: Za
mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!” “Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.” I posvjedoči Ivan: “Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub
i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom
krstiti reče mi: ‘Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj
koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.”

...riječ o Riječi...
ISUS JE OČITOVANJE OČEVE LJUBAVI
Čitanja ove nedjelje daju nam do znanja da smo svi, kao kršćani, također i
“pozvanici”. U Kom smislu? Imamo poslanje koje moramo izvršiti u služenju Bogu, kao što je imao izabrani narod, kao što je imao Ivan Krstitelj,
kao Pavao iz Tarza, kao sam Krist. Jesmo li u stanju prepoznati svoje poslanje? Imamo li čvrstu i velikodušnu volju ostati vjerni bez obzira na poteškoće, neuspjehe, suprotstavljanja i progonstva? Za kršćanina uspjeti u
životu, ostvariti se, znači uspješno dovršiti to poslanje. Uz koje ćemo uvjete biti pravi izvršitelji Božjih planova?

...riječ o Riječi...
Samo ako odlučno slijedimo Isusa koji je sluga u najizvrsnijem smislu.
Njega slušati, znači slušati Boga; slijediti ga znači činiti Božje djelo.
Poziv na svetost nije ništa drugo do li to. Evanđelje nam donosi Ivanovo javno svjedočenje o Isusu: priznaje u njemu očekivanog Mesiju, jaganjca Božjeg, koji je došao spasiti svijet od grijeha. Ivan proglašava
najveće dostojanstvo onoga kome pripravlja dolazak u izraelskom narodu. Poziva sve da se očiste od svojih grijeha. Otkriva također znak po
kome će ga prepoznati kao poslanog od Boga: nakon što ga je pokrstio,
vidio je kako Duh Sveti silazi na nj u obliku goluba. I mi, po Ivanovu
primjeru pošto je osobno iskusio život sjedinjenja s Kristom, moramo
svjedočiti za Krista pred svima, da bude prepoznat i poštivan kao spasitelj svijeta. Kršćanin je “pozvanik”, ima poslanje koje mora izvršiti
premda ono može poprimiti različite oblike. - Najprije: proslaviti Boga.
“Slava Bogu!” pjevahu anđeli na Božić. S tom svrhom je stvoren svemir. Čovjek, remek- djelo Božje, mora dati razuman glas pjevanju slave
svemira. Kako? Prvenstveno nastojanjem da što bolje upozna Gospodina i njegove beskrajne savršenosti kroz čudesa stvorenog svijeta, koja
otkrivaju njegovu mudrost, njegovu moć i providnost; a ponajviše po
objavi, koji su ljudima prenijeli proroci, a posebno Sin koji je postao
čovjekom. Zatim čineći od svog života neprestanu pohvalu Bogu, pjev
slave, hvalospjev zahvaljivanja i ljubavi u zajedništvu s njegovim Si om: po Njemu, s Njime i u Njemu. - Nadalje: Raditi na širenju kraljevstva Božjeg. To Krist stavlja na naše usne kad molimo: Dođi kraljevstvo
tvoje! Kako djelovati da bi se ta želja ispunila? Nastojeći da kod svoje
braće budemo: • donosioci Božje pravde. Još je daleko od toga da bi
ona vladala na zemlji: kolike podvojenosti, kolike zlobe, kolike zloporabe ...• donosioci Božje radosti, naviještanjem evanđeoske nade te izražavanjem naše radosti; • iznad svega donosioci Božje ljubavi. Bog ljubi
sve ljude. Budimo navjestitelji te ljubavi, nastojmo ljubiti bližnje onako
kako ih Bog ljubi.

