
bavi jest i  
Crkve Presvetog Trojstva 

1. KORIZMENA NEDJELJA   

1. OŽUJAK   2020. 

KALENDAR TJEDNA                                                                      IMENDANI 

Ponedjeljak   2.3.    sv. Janja Praška………….…………………Lucije, Čedomil  

Utorak           3.3    sv. Kunigunda.………………………….……Marin, Kamilo      

Srijeda           4.3     sv. Kazimira…………………………………..Eugen, Natko  

Četvrtak        5.3    sv. Ivana Josipa od Križa ……………………….…Euzebije      

Petak              6.3    sv. Marcijan …………………………..…Viktor, Zvjezdana  

Subota            7.3    sv. Perpetua i Felicita (kvatre)…………..…………....Ruža  

Nedjelja          8.3      2. KORIZMENA NEDJELJA        

Pobožnost križnog puta u našoj crkvi je; srijedom u 18,00 sati, 
petkom u 9 (9,30 sveta misa) i 18 sati i nedjeljom u 18 sati.   

SUSRETI MLADIH – Susret hrvatske katoličke mladeži bit 
će u subotu i nedjelju, 9. i 10. svibnja u Zagrebu. Rok prijave je 
do 15. ožujka. Za kotizaciju i put je cijena simbolična – 50 kn; 
ista je u svim župama. Prijave u župi GBP.  

Nadbiskupijski križni put mladih od Gospinoga svetišta u Dra-
gotinu do svetišta Božjega Milosrđa na Ovčari, 18 km – u zad-
nju subotu ožujka, 28. ožujka. Prijave u župi GBP.  

KORIZMENO HODOČAŠĆE za odrasle vjernike naše župe 
upriličuje se u trodnevnici sv. Josipu – u utorak, 17. ožujka u 
popodnevnim i večernjim satima. Hodočasti se u svetište na 
Ovčari i Karmel sv. Josipa u Đakovačkoj Breznici.  Prijave u 
župi GBP. 

Preporučamo vam vjerski tisak: novi broj Glasa Koncila i os-
tale časopise, Na izlazu iz crkve imate listić „Obavijesti“  
naše crkve kojeg možete uzeti. 

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA 

nedjeljom i svetkovinom:                                7, 8.30, 10, 11.30 i 18.30 
blagdanom:                                                                       7, 10 i 18.30 
radnim danom:                                                                       7 i 18.30 
 
 
MOLITVENI SUSRETI: 

Svakog jutra za vrijeme sv. mise moli se Jutarnja molitva Crkve
- Časoslov. 
 
Utorkom u 18.20 prije večernje sv. mise moli se antunovska 
pobožnost.  
Srijeda, Petak i Nedjelja– Križni put 18.00  
 
Četvrtkom nakon večernje mise je euharistijsko klanjanje . 
 
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. 
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   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

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 

 

 

„Zazvat će me a ja ću ga uslišiti, spasit ću ga i prosla-

viti, nasititi ću ga danima mnogim„ 

Ps 91, 15-16  
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“Pristojnost” bi zahtijevala da se danas više ne govori o grijehu, negoda 

ga se niječe. To je podvala u kojoj nije teško otkriti nazočnost i lukavost 

onoga koji se usudio napastovati čak i samoga Krista na početku njego-

va javnog života: sotone. Nijekati da je grijeh stvarnost ovoga svijeta, 

da je u svakome od nas, bilo bi nijekanje očitosti. Ali to ne znači da mo-

ramo očajavati, jer Bog je milosrđe: nije prepustio čovjeka njegovoj 

sudbini; nego, da bi ga spasio, poslao je na svijet svoga Sina. Kroz ovu 

korizmu svatko od nas osjeća potrebu, zajedno s čitavim  kršćanskim 

pukom, da se bori, uz pomoć Kristove milosti i snage, protiv zla koje je 

u svijetu. Da li znademo poslušati riječ Božju? U svom odgovoru sotoni 

Krist nam kaže da od te riječi moramo živjeti, kao što živimo od kruha. 

Svrha je korizme i ta da nas učini pažljivijima prema toj živoj riječi. - 

Po toj “riječi” postajemo svjesni svog grešnog stanja. Naša grešna bašti-

na, naši osobni grijesi, nažalost, su bolna stvarnost; plod su oholosti ko-

ja je navela naše praroditelje, a nakon njih sve ljude da se postave protiv 

Boga, da odbiju ovisnost o njemu zbog lude umišljenosti da mogu orga-

nizirati svoj život ne obazirući se na njegovu volju. Odatle zla koja su 

se sručila na čovječanstvo; odatle vječna napast da hoćemo raditi po 

svojem, brinući se samo da utažimo žeđ za vlastitim užitkom i vlašću. - 

Ta “riječ” nas uči da svoju nadu stavimo samo u spasenje koje donosi 

Krist. Svijest o našoj prirođenoj bijedi mogla bi nas dovesti do malodu-

šnosti: ne možemo učiniti ništa, izgubljeni smo u bespuću! Ne, nikako! 

Bog nam je  svojem beskrajnom milosrđu poslao Spasitelja u osobi svo-

ga Sina da nas on oslobodi ropstva grijehu, da nam pomogne oduprijeti 

se napasti, da rasprši naše tmine, da nas podigne nakon pada i vrati u 

prijateljstvo s Ocem. Sam Krist je rekao: “Ja sam put, istina i život”. 

Korizma će nam donijeti velike blagodati ako je budemo živjeli onako 

kako to želi Crkva: u slušanju riječi Božje. 

 

 

EVANĐELJE: Mt 4,1-11 

 

Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrde-

set dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i 

reče: “Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.” A on odgo-

vori: “Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izla-

zi iz Božjih usta.” Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh 

Hrama i reče mu: “Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima 

će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne 

spotakneš o kamen.” Isus mu kaza: “Pisano je također: Ne iskušavaj Gos-

podina, Boga svojega!” Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i poka-

za mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: “Sve ću ti to dati 

ako mi se ničice pokloniš.” Tada mu reče Isus: “Odlazi, Sotono! Ta pisano 

je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!” Tada ga pus-

ti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu. 

PRVO ČITANJE                      PSALAM                DRUGO ČITANJE  

  Post 2,7-9;3,1-7;                       Ps 51,3-6.12-14.17;                Rim 5,12-19; 


