
bavi jest i  
Crkve Presvetog Trojstva 

PRIKAZANJE GOSPODINOVO– SVJEĆNICA   

2. VELJAČE   2020. 

KALENDAR TJEDNA                                                                      IMENDANI 

Ponedjeljak   3 2.      sv.  Blaž ……….……………...……… Blaž, Vlaho, Tripun    

Utorak           4.2        sv. Josip Leoniški ……….………….... Andrija, Veronika     

Srijeda           5.2.       sv. Agata………………………………..…Dobrila, Jagoda  

Četvrtak        6.2.      sv. Petar Krstitelj, Pavao Miki i drugovi mučenici      

Petak              7.2      sv. Koleta Korbejska………...…………...Rikard, Držislav  

Subota           8.2        sv. Jozefina Bakhita ……………………… Jeronim, Jerko 

Nedjelja         9.2       5. NEDJELJA KROZ GODINU       

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

Danas na Svijećnicu se slavi “Dan posvećenog života”. To je 
dan kada si posvješćujemo vlastitu posvetu po sakramentu 
krštenja, a posebno oni koji su se posvetili Bogu po zavjeti-
ma u redovničkom životu ili nekom svjetovnom institutu. 
Procesija sa svijećama bit će  nakon večernje svete mise.  

U našoj je crkvi, započela , tradicionalna Devetnica Gospi 
Lurdskoj: u 18,00 sati molimo Krunicu i litanije BDM, a na-
kon toga je sveta misa.  

U ponedjeljak je 3. veljače, slavi se sv. Blaž. Kod svih misa 
bit će blagoslov grla. Večernju Svetu misu prevodit će  žup-
nik preč. Ivan Lenić sa zborom župe GBP.  

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

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. 
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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 

 

„ Spominjemo se Bože, tvoje dobrote usred hrama 

tvojega. Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja do na-

kraj zemlje doseže; puna je pravde desnica tvoja.“  

Ps 48,10-11 
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...riječ o Riječi... 

 

Izvješćem Isusova prikazanja u Hramu u Lukinom Evanđelju završava se 

izvješće o Isusovom rođenju. Ovaj govor o Isusovom rođenju i ranom dje-

tinjstvu počinje i završava u hramu. U hramu Zaharija susreće anđela Gos-

podnjega koji mu naviješta da će njegova supruga Elizabeta roditi sina 

Ivana. U život tog para ljudi, pravednih pred Bogom koji su ispunjavali 

sve zapovijedi i odredbe Gospodnje, ulazi Gospodin. Gospodin ih pohađa 

i k njima dolazi. Oni se s Gospodinom susreću na svom životnom putu. 

 

 Isto tako, na istom mjestu, susreću se s Gospodinom drugih dvoje ljudi iz 

današnjeg evanđeoskog izvješća. Šimun i Ana. I njih dvoje bijahu praved-

ni i bogobojazni. Šimun je očekivao vidjeti Utjehu Izraelovu – Pomazani-

ka Gospodnjega. Duh Gospodnji nadahnuo ga je doći u Hram baš u pravo 

vrijeme, baš tad kad su dolazili Marija i Josip s djetetom. Našao se u pra-

vo vrijeme i na pravom mjestu. Hram u Jeruzalemu, vjerovali su Židovi, 

mjesto je gdje Bog stanuje i odatle izvodi svoj spasiteljski plan.  

 

 

PRVO ČI TANJE                      PSALAM                DRUGO ČITANJE  
  Mal 3,1-4;                                                Ps 24, 7-10                                Heb 2, 14-18 

. . . r i ječ  o  Ri ječ i . . .  

 U hramu se Boga može susresti, njemu se moliti, njemu služiti, njega 

blagoslivljati, očekivati dolazak njegova Pomazanika – Mesije. U Ani-

nu i Šimunovu očekivanju Mesije Luka kao da želi svim narodima na-

maći očekivanje čitavog izraelskog naroda kroz vjekove. U Šimunovu 

blagoslovu izriče se ispunjenje starozavjetnih proročanstava u Mesiji 

navještaj njegova života. Isus je spasenja Božje. On je onaj po kojem će 

se konačno povijest Izraela preokrenuti i usmjeriti prema ljepšoj i boljoj 

budućnosti. Bog po Isusu – Mesiji ispunjava obećanje oslobođenja, zaš-

tite, pobjede nad neprijateljima, mira i pravednosti. To spasenje koje se 

u Mesiji događa potpuno je vječno. Ono obuhvaća najprije siromahe,, 

koji nemaju pomoći niotkud i za koje se nitko ne brine. Siromahe koji 

ovise jedino o volji Božjoj i njegovoj zaštiti, koji se jedino od njega mo-

gu nadati spasenju i izbavljenju.  

 

Isus je spasenje za one koji Bogu vjeruju, koji su ponizni i čestita srca. 

Oni koje ne može utješiti i podići na noge, okusit će Božje spasenje o 

dolasku Mesije, Upravo takva bijaše proročica Ana koju danas Luka 

spominje u Evanđelju. Udovica, bez zaštite svog muža, pobožna i Bogu 

posvećena, stara i nemoćna, puna povjerenja u Boga kome se nepresta-

no utjecala molitvama i postovima. 

 

Šimun Isusa naziva «svjetlost na prosvjetljenje naroda i slava puka izra-

elskog», jer spasenje koje on donosi nije samo za njegov vlastiti narod, 

nego za sve ljude dobre volje. Svakom čovjeku Bog dolazi u Isusu u 

susret. Svakom je čovjeku upućeno svjetlo Božje koje raspršuje tmine 

beznađa, napuštenosti, očaja i ostavljenosti. Bog se u Isusu želi susresti 

sa svakim čovjekom i dati mu mogućnost spasenja. 

 
EVANĐELJE: Lk 2, 22-32  


