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
KRŠTENJE GOSPODINOVO

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

12. 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.

›

MJEŠOVITI ZBOR ima probe pjevanja srijedom nakon večernje svete

▪ mise.

›
›
„ Nakon krštenja Gospodinova otvoriše se nebesa, a
Duh siđe nanj kao golub. I glas s neba zaori: Ovo je
Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! “
Mt 3, 16-17

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

›

13. 1.
14.1
15.1.
16. 1.
17. 1
18 . 1.
19 . 1.

IMENDANI

sv. Hilarije …………...…Veronika, Radovan, Remigije
sv. Feliks ….………………...…Srećko, Žarko, Malahija
sv. Stošija…………………… Pavao, Mavro, Anastazija
sv. Bernard i dr.………………....Marcel, Milsav,Oton
sv. Antun Pustinjak………...…Vojmil, Lavoslav, Lucije
sv. Margareta Ugarska…….... Priska, Liberata, Biserka
2. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (nedjelja), 12. siječnja, slavi se svetkovina Krštenja
Gospodinova kojim završava ovogodišnje božićno vrijeme.
Od sutra počinje Vrijeme kroz godinu.
U petak za vrijeme večernje svete mise posebno ćemo proslaviti sv. Antuna pustinjaka.
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.

ožja
PRVO ČITANJE
Iz 42,1-4.6-7;

PSALAM

iječ
DRUGO ČITANJE

Ps 29,1-4.9-10;

Dj 10,34-38;

EVANĐELJE: Mt 3,13-17

U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on
krsti. Ivan ga odvraćaše: “Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni
dolaziš?” Ali mu Isus odgovori: “Pusti sada! Ta dolikuje nam
da tako ispunimo svu pravednost!” Tada mu popusti. Odmah
nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i
ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I
eto glasa s neba: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva
milina!”

...riječ o Riječi...
ISUS JE OČITOVANJE OČEVE LJUBAVI
Susret Isusov s Ivanom Krstiteljem, njegovim rođakom, te zahtjev da ga
Ivan krsti, jest nešto što iznenađuje. Isus je “bez grijeha”, zašto onda hoće
krst pokore kao da je grešnik? Zato da bi odmah na početku svog javnog
života jasno pokazao da posve ulazi u plan svoga Oca, i da će biti, kao što
su to proroci prorekli “poslušni sluga” poslušnošću iz ljubavi sve do smrti
na križu, tog krštenja krvlju, koje je dovršenje i posvećenje krštenja vodom.

...riječ o Riječi...
Na taj nam način omogućuje shvatiti značenje našeg krštenja koje je
posvemašnje uključivanje u život zajedništva ljubavi s Bogom. Krist je
iz poniznosti htio primiti krst od Ivana, kao da je neki od grešnika. Za
vrijeme krštenja službeno je uveden u svoje poslanje: Otac ga proglašava svojim ljubljenim Sinom, a Duh Sveti silazi na njega i preplavljuje
ga svjetlošću. Zašto je Krist, koji je bez grijeha, htio primiti krst od Ivana? Da bi se poistovjetio s grešničkim narodom kojeg je došao spasiti.
Na taj način očituje ljubav Oca kome je želio biti poslušni sluga, i svoju
ljubav prema braći s kojom želi biti solidaran bez izuzetka i povlastica,
ponašajući se čak kao grešnik. Kristovo čovještvo, koji se daje krstiti od
Ivana, podsjeća nas grešnike da pošteno priznamo svoje grijehe, da ih se
odrečemo i činimo pokoru. Da li su brojni kršćani koji smatraju svojom
dužnošću da razmišljamo o čudesnom daru koji im je poklonjen na krštenju? A mi ovdje nazočni? ...Da li smo shvatili što to znači postati djetetom Božjim? Jer ne radi se o pukom načinu govorenja: to je istinska
stvarnost, kako to tvrdi apostol Ivan. Kakav ćemo odgovor dati
vječnom, svemogućem i neizmjernom Bogu koji je od nas učinio svoju
ljubljenu djecu? Odgovor ljubavi! Stoga biti kršćanin znači živjeti u zajedništvu ljubavi. - Živjeti u zajedništvu ljubavi znači: zaista odbacivati
sve što bi moglo oslabiti ili razoriti to zajedništvo, odbacivati sve ono
što nazivamo “grijeh”, odnosno što je odbijanja usklađivanja našeg ponašanja s voljom Božjom. - Živjeti u zajedništvu ljubavi znači :činiti
samo ono što je Bogu drago, izlaziti, u susret njegovim željama po primjeru Krista koji je rekao: “Činim sve što se sviđa mom nebeskom Ocu”. - Živjeti u zajedništvu ljubavi znači: tražiti u vezama s našom
braćom savršeno razumijevanje u miru, u zaboravu na sebe, u predanosti i bratskoj ljubavi. - Živjeti u zajedništvu ljubavi znači biti poslušni
kao Krist sve do smrti na križu, ako nas Bog u svojim nepronicavim
planovima pozove sve dotle.

