
bavi jest i  
Crkve Presvetog Trojstva 

2. KORIZMENA NEDJELJA   

8. OŽUJAK   2020. 

KALENDAR TJEDNA                                                                      IMENDANI 

Ponedjeljak   9.3.    sv. Franciska Rimska………….…………Franjka, Dominik  

Utorak           10.3    sv. Mučenici (40) iz Sebaste……..…….…Emil, Krunoslav      

Srijeda           11.3    sv. Konstantin…………..…………………..Tvrtko, Blanka  

Četvrtak        12.3    sv. Serafina………………………….........….Bernard, Dora       

Petak              13.3    sv. Eufrazija  ……………………………Patricija, Modesta  

Subota            14.3    sv. Matilda……….………………………... Miljana, Borka  

Nedjelja          15.3     3. 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.   

Iduće nedjelje na misi u 11,30 bit će Akademski muški zbor Fa-
kulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba.  

 

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.  

 

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. 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

   ▪ 

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 

 

 

 

„ Moje mi srce govori: „ Traži lice njegovo!“ Da, lice tvoje, Gospodi-

ne, ja tražim. Ne skrivaj lica svoga od mene.“ 

Ps 27 
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ožja   i ječ  
. . . r i ječ  o  Ri ječ i . . .  

 Biti kršćanima znači živjeti život vjere, uskladiti svoj način mišljenja i djelovanja sa 

zapovijedima Evanđelja; na neki način to znači upustiti se u avanturu koja podsjeća 

na avanturu Abrahama, rodonačelnika hebrejskog naroda: on je ostavio sve da bi 

slijedio Božji poziv. Bez sumnje, radi se o nečem teškom! Ali to je neophodno ako 

želimo ostvariti svoj krsni poziv: sresti Gospodina i živjeti s njime u bliskosti ljubavi. Da 

li ćemo biti sposobni na sličnu velikodušnost, sličnu spremnost? Do kraja poslušati 

Gospodina da bismo mogli izvršiti poslanje koje nam on povjerava? Takav je njegov 

poziv! Kakav će biti naš odgovor? Ovo je izvještaj o Isusovu preobraženju. Pozvani 

smo da u tom izvještaju gledamo svečani proglas Boga Oca o mesijanskom poslanju 

njegova Sina. Isus je nešto prije toga navijestio apostolima svoju muku i smrt: oni to 

ne shvaćaju i sablažnjavaju se. Tada Otac, da bi u njihovim očima službeno potvrdio 

Sinovljevo poslanje objavljuje njegovu slavu i sjaj, preobražavajući ga. Na taj način oni 

shvaćaju da je Isus očekivani Mesija, ali da bi Bog izvršio svoje spasenjsko djelo mora 

započeti kao “sluga koji trpi”, o kojem je govorio prorok. Kakav je naš kršćanski poziv? 

Živjeti u vjeri i ljubavi, podložni Očevoj volji. Samo će tako naše svagdašnje dužnosti, 

kušnje i trpljenja zadobiti svoje pravo značenje i rascvast se u slavu vječnog preobra-

ženja. Nema sumnje: Bog je za svakoga od nas smislio čudesan plan i želi vidjeti da je 

ostvaren u apsolutnoj vjeri i posvemašnjoj ljubavi. Radi se u uspješnosti našeg života. 

On ljubi svakoga od nas, kao da je ljubljeni jedinac. - Moramo nastojati upoznati nje-

gov plan. Drugim riječima što je naš poziv. Bog koji poduzima inicijativu je taj koji se 

prvi obraća Abrahamu, a Abraham je slušao Boga. Prije nego li donesemo neku odlu-

ku, osobito ako se radi o našoj budućnosti, životnom opredjeljenju, potrebno je moliti 

se, razmišljati, tražiti od Boga svjetlost, pitati se što On traži od nas. Svaki puta kad 

moramo pokrenuti inicijativu, zamisliti neki plan, bez obzira da li se radi o nama ili 

drugima, nužno je da tražimo svjetlost od Gospodina. - Božji plan moramo izvršavati 

ljubaznom odanošću. Abraham je krenuo u nepoznato, jak samo svojom vjerom. Od-

lazak je za njega bio raskid, iskorjenjivanje, prava smrt. Putovao je kao da vidi nevidlji-

vo, bez ikakva jamstva osim riječi Božje. To je nezaobilazni uvjet bez kojega bi posto-

jala samo pustoš, ništavilo. Kakav god bio Božji poziv kojim nas je on osobno počastio, 

taj poziv od nas zahtijeva raskid, putovanje prema nepoznatom sa svim rizicima, ne-

predvidivostima i žrtvama koje ono sa sobom donosi. To je jedini način da preobrazi-

mo svoj život. Slavi uskrsnuća prethodila je noć tjeskobe u Maslinskom vrtu i tmine na 

Kalvariji.  

 

 

EVANĐELJE: Mt 17,1-9 

 

Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te 

ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu 

lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše 

im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: 

“Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjeni-

ce, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.” Dok je on još govorio, gle, svi-

jetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: “Ovo je Sin moj, Ljublje-

ni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!” Čuvši glas, učenici padoše licem 

na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: 

“Ustanite, ne bojte se!” Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sa-

ma. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: “Nikomu ne kazujte viđenje 

dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.  

PRVO ČITANJE                      PSALAM                DRUGO ČITANJE  

  Post 12,1-4;                           Ps 33,4-5.18-20.22;                                     2Tim 1,8-10; 


