
bavi jest i  
Crkve Presvetog Trojstva 

5. NEDJELJA KROZ GODINU  

9. VELJAČE   2020. 

KALENDAR TJEDNA                                                                      IMENDANI 

Ponedjeljak   10.2.   bl. Alojzije Stepinac……......………...… Vjekoslav, Vilim     

Utorak           11.2    Gospa Lurdska….……………………………….. Mirijana      

Srijeda           12.2    sv. Damijan ………………………………Zvonimir, Tomo 

Četvrtak        13.2    sv. Katarina Ricci ………………….………Kristina, Foska      

Petak              14.2    sv. Valentin ……...………………………...Zdravko, Vital  

Subota            15.2    sv. Klaudije   ………………………………..Vitomir, Fust 

Nedjelja          16.2      6. NEDJELJA KROZ GODINU       

Uoči blagdana Gospe Lurdske u ponedjeljak navečer  bit će 
Bolesničko pomazanje.  

 

U utorak je blagdan Gospe Lurdske mise su po blagdan-
skom rasporedu 7, 10 i 17 sati. Misu u 17 sati predvodi mons. 
Ivica Petanjek.  

 

Preporučamo vam vjerski tisak: novi broj Glasa Koncila i os-
tale časopise, a u našoj knjižari možete nabaviti knjige, na-
božne predmete… 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.  
 
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. 
 
MJEŠOVITI ZBOR ima probe pjevanja srijedom nakon večernje svete 
mise. 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

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 

 

„Sva si lijepa, o Marijo“  

BLAGDAN GOSPE LURDSKE  

SVETE MISE:  

7,10 i 17 

U 17 sati misu predvodi mons. Ivica Petanjek, krčki biskup  

› 

› 

 

› 



ožja   i ječ  

 

 

 

Da li se osjećamo odgovornima zbog Kristovih riječi: “vi ste stol zemlje” i 

“vi ste svjetlost svijeta”? To su dvije veoma jasne i sadržajne usporedbe. 

Sol i svjetlost su dva neophodna počela za život; bez njih nema ukusa ni 

ljepote.  Sol zemlje. Simbolizam soli je mnogostruk: čisti, čuva, daje tek. 

Svijet, koji u sebi nosi klice smrti, prepušten sebi, ne može a da se ne ras-

padne i ne istrune. Kako sudbonosno tone u materijalizam, razuzdanost, 

sebičnost i mržnju. Poslanje je kršćanina da svijet prožme solju Evanđelja, 

odnosno načelima života i spasenja koja je donio Krist. Ali, kršćanin, to 

ne može učiti ukoliko najprije sam nije prožet Kristovom soli. Bez toga će 

- kako Krist kaže - postati bljutav, prikladan jedino da bude bačen van i 

gažen od ljudi. Stoga, kad god sebe ulovimo u nezadovoljstvu s ljudima 

oko sebe i prilikama koje nas okružuju, kao pravi kršćani, trebamo se pita-

ti koliko sam ja doprinio toj situaciji: kao dobra sol ili kao loša, bljutava, 

sol. Mogu biti dobra sol samo ukoliko je u meni Kristova sol, što će sv. 

Pavao reći na drugi način: koliko je u meni Kristova misao: “neka u vama 

bude misao Kristova“ . 

 

 

PRVO ČI TANJE                      PSALAM                DRUGO ČITANJE  
  Iz 58,7-10                                                    Ps 1112, 4-9                             1 Kor 2,1-5   

. . . r i ječ  o  Ri ječ i . . .  

  

”. - Svjetlost svijeta. Čovjek ne može živjeti bez svjetla. A unutarnja 

svjetlo je još važnija od sunčane. Koliko ih se danas osjeća posve dezo-

rijentiranima poput lađe bez kormila i kompasa! Kamo idu? Ima li nji-

hov život smisla? Gdje će pristati? O tome ne znaju ništa. Odatle toliko 

razočaranje … Kršćanin mora biti svjetlost koja svijetli u tami: “Tako 

neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima” - kaže Krist. Bit ćemo nosioci 

Božjeg svjetla samo ako ga budemo izražavali svojim životom. To je 

jedino djelotvorno sredstvo da njihovo srce nadu i radost, zajedno sa 

svjetlošću. Kako biti svjetlo? Čovjek po sebi nije svjetlo, ne može svije-

tliti drugima. Često se događa da umjesto svjetla čovjek širi tamu. Čo-

vjek daje i širi samo ono što ima. Isus je rekao: “Ljubite jedni druge kao 

što sam ja vas ljubio!” Dok se ne otvorimo njegovoj ljubavi, dok je ne 

primimo ne možemo je drugima davati. Dok se ne osjetimo ljubljeni od 

njega ne možemo ljubiti druge. Tako je i sa svjetlom, dok se svjetlo ne 

nastani u nama ne možemo ga drugome davati. Misa je naš susret sa 

svjetlošću po Riječi i Euharistiji: “Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje 

svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i 

svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima 

koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja”(Iv 1,9-12a). Među 

koje sebe vidim: one koji ga primiše ili one koji ga ne primiše? 

 

 
EVANĐELJE: Mk 5,13-16  


