RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA U DOŠAŠĆU
nedjeljom i svetkovinom:
7, 8, 9, 10, 11.30, 17 i 18h
radnim danom:
7 i 18.30

bavijesti
Crkve Presvetog Trojstva
KRŠTENJE GOSPODINOVO

MOLITVENI SUSRETI:
▪ Utorkom u 18.20 prije večernje sv. mise moli se antunovska
pobožnost.

10. SIJEČNJA 2021.
KALENDAR TJEDNA

▪ Četvrtkom iza svete mise je klanjanje pred Presvetim oltarskim

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja

sakramentom.

OSTALO:
▪ Nedjeljom i radnim danom ispovijedamo pod svakom misom, a u dru-

go vrijeme potražite svećenika u sakristiji ili knjižari.
▪ Nakane svetih misa za 2021. možete upisati u sakristiji (prije ili poslije

sv. mise).

▪ Franjevačka mladež (FRAMA) ima susrete petkom u 20 sati.

Današnjom nedjeljom Krštenja Gospodinova završava Božićno vrijeme, a započinje Vrijeme kroz godinu. Po novom rasporedu svete mise nedjeljom
bit će u 7, 8, 9, 10, 11,30, 17 i 18 sati, a kroz tjedan u
7 i 18,30 sati.

›

U utorak je pobožnost sv. Antunu prije večernje
svete mise.

›

Četvrtkom iza svete mise je klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom.

›

U sakristiji možete upisati svoje misne nakane za
ovu godinu.

›

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 koji možete uzeti.

mjesecu u 17 sati.

Izdaje: Franjevački samostan Presvetog Trojstva, Trg sv. Trojstva 1, 35 000 Sl. Brod, Tel. 035/297-170
Odgovara: fra Klaudio Milohanović, gvardijan
Uređuje: fra Siniša Pucić
Sve o našem samostanu i druge informacije možete potražiti na: http://www.franjevacki-samostan.hr

Sv. Toma iz Core, prezbiter..………………...Higin; Neven
Sv. Bernard, redovnik………………………Ernest; Tatiana
Sv. Hilarije, biskup i crkveni naučitelj.…………..Veronika
Sv. Feliks.……………………...………………Srećko; Rajko
Sv. Pavao pustinjak.…………….……………………Mavro
Sv. Berard i drugovi, prvomučenici franj. Reda…...Mislav
DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

›

▪ FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED ima skupštinu zadnje nedjelje u

Nakon Krštenja Gospodinova slijedi vrijeme kroz godinu, odnosno takvo liturgijsko vrijeme u kojemu uglavnom nema većih
blagdana, nego se naglašava uobičajeni vjernički ritam i važnost
svakodnevne molitve i svega onoga što pridonosi rastu u vjeri,
duhovnosti i pobožnosti. U tom smislu nije to nipošto vrijeme
nekakvog “vjerskog odmora”, nego naprotiv vrijeme kada smo
pozvani biti ustrajni u svakodnevnom životu i poput Blažene Djevice Marije prebirati u srcu sve što smo čuli i doživjeli slaveći
božićno otajstvo koje je liturgijski iza nas i pripremajući se na
uskrsno otajstvo koje tek predstoji. Jasnije razdjeljuje božićni i
uskrsni ciklus te time ne dozvoljava da se jednostavno jedno otajstvo utopi u drugo i tako umanji uočljivost njihove međusobne
i različitosti i povezanosti.

11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.

IMENDANI

PRVO ČITANJE: Iz 55, 1-11
Ovo govori Gospodin: Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako i nemate novaca,
dođite! Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko! Zašto da trošite
novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i
dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama Savez vječan, savez milosti Davidu
obećanih. Evo, učinih te svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima.
Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi radi
Gospodina, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te proslavio. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu
vaši puti – govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo: tako su visoko puti
moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli. Jest, kao što dažd i snijeg
s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni da
bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća
se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.

DRUGO ČITANJE: 1Iv 5, 1-9
Ljubljeni: Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo
i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati.
A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I
ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne
onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne
samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. Jer troje
je što svjedoči: Duh, voda i krv; i to je troje jedno. Ako primamo svjedočanstvo
ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga.
EVANĐELJE: Mk 1, 7-11
U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam
dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će
vas krstiti Duhom Svetim. «Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u
Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i
Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!

...riječ o Riječi...
Živjeti u milosti Božjoj
Blagdanom Isusova krštenja završava božićno vrijeme
crkvene godine. Misterij Božića, misterij utjelovljenja
zahvaća svakoga čovjeka-vjernika u misteriju krsta. Tada se pripaja nova mladica Kristu čokotu da zaživi Kristovim životom (usp. Iv 15, 1 sl.). Markov je krsni
izvještaj s Jordana krajnje jednostavan, sveden na bitno.
Najprije navještaj Ivana Krstitelja: »Dolazi Jači od mene! On će krstiti Duhom Svetim!- U isto vrijeme nas te
riječi pozivaju da se sa svim poštovanjem poklonimo
Kristu, Jačemu i da se spomenemo da smo mi kršteni
njegovim krstom, to jest Duhom Svetim. Marko bilježi
da Isus, čim je izašao iz vode, ugleda otvorena nebesa i
Duha. Nije li to odgovor na Izaijin vapaj na 1. nedjelju
došašća: »O da razdreš nebesa i siđeš- (Iz 63,19b). Voda, Duh i riječ: kao u prvom stvaranju.
Krštenjem Isusovim počelo je novo stvaranje. Jesmo li
u Kristu Isusu novi stvor? Krstom se Isus očitovao onim što je bio: jedinstveni Miljenik Božji. Kuda god kršćanin ide, gdje god se našao, i on je - kao i Isus i zajedno s Isusom - miljenik Božji. Dakako, ako založeno
živi svoje kršćanstvo, čuvajući i njegujući u sebi ljubav
Božju i ljubav prema svima ljudima. Nad njim su otvorena nebesa, u njemu živi i djeluje Bog, Otac i Sin i
Duh Sveti. To znači: živjeti u milosti Božjoj.

