RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
nedjeljom i svetkovinom:
7, 8.30, 10, 11.30, 17 i 18h
radnim danom:
7 i 18.30

bavijesti
Crkve Presvetog Trojstva
NEDJELJA MUKE GOSPODNJE—CVJETNICA

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

28. OŽUJKA 2021.

▪ Četvrtkom iza svete mise je klanjanje pred Presvetim oltarskim

sakramentom

KALENDAR TJEDNA

OSTALO:

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja

▪ Nedjeljom i radnim danom ispovijedamo pod svakom misom, a u drugo vrijeme potražite svećenika u sakristiji ili knjižari.
▪ Franjevačka mladež (FRAMA) ima susrete petkom u 20 sati.
▪ FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED ima skupštinu zadnje nedjelje u

mjesecu u 17 sati.

USKRS
Uskrs je najstarija kršćanska svetkovina. Svoje porijeklo vuče iz
židovske Pashe (=Prijelaz ili Prolazak Jahvin) iz koje je preuzeo
teološku strukturu te donio bitno nove sadržaje vjere. I dok su
Židovi Pashom slavili čudesna Božja djela koja je on pokazao
posebno izlaskom Izraelaca iz egipatskoga ropstva, kršćanska se
vjera usredotočuje na Isusovo Usrksnuće, odnosno Pashu iz
smrti u život. Evanđelja donose izvješća i opise toga događaja –
nepojmljivog u ljudskoj povijesti. Tijekom četrdeset dana Uskrsli
se Isus ukazivao svojim učenicima i drugim svjedocima dajući
im dokaze da je živ. Ta je činjenica preplašene apostole i obeshrabrene učenike učinila odvažnima i gorljivim svjedocima. Uskrsnuće je ustvari pečat prijelaza iz Staroga u Novi savez koji
se dogodio ne više u krvi janjetovoj, kako je to bilo u židovskom
slavljenju Pashe, već u krvi Kristovoj. Uskrs ili Vazam, stoga je
temelj kršćanske vjere. Sv. Pavao kaže: «Ako Krist nije uskrsnuo
uzalud je vjera vaša!» (1Kor, 15,14).
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

IMENDANI

29.3. Sv. Jona..…………………...Bertold; Eustazije
30.3. Sv. Kvirin.....……………...Bogoljub; Leonard
31.3. Sv. Benjamin..…………….Ljubomir; Natalija
1.4. VELIKI ČETVRTAK…………Hugo; Teodora
2.4. VELIKI PETAK…………….Franjo; Dragoljub
3.4. VELIKA SUBOTA……………….Siksto; Krest
4.4. NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA

›

U Velikom tjednu od ponedjeljka do Velikog petka ispovijedamo u jutarnjim satima od 8 do 12 sati i poslije podne
od 16 sati. Za vrijeme obreda Velikog četvrtka i Velikog
petka ne ispovijedamo, na Veliku subotu ispovijedamo do
12 sati.

›

Na Veliki četvrtak obredi Večere Gospodnje započinju u
18.30, a nakon toga je Getsemanska ura.

›

Na Veliki petak je križni put kojeg predvode učenici Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića u 9 sati. Obredi
Muke Gospodnje počinju u 18.30 sati.

›

Naše Vazmeno bdijenje započinje u 20 sati, a nakon toga
kao i poslije jutarnjih misa je blagoslov jela.
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.

PRVO ČITANJE: Iz 50, 4-7
Gospodin Bog dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici.
Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi
bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih
svoj obraz k'o kremen i znam da se neću postidjeti.

PSALAM: Ps 22, 8-9.17-20.23-24
DRUGO ČITANJE: Fil 2, 6-11
Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe,
poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno nebesnikā, zemnikā i podzemnikā. I svaki
će jezik priznati: »Isus Krist jest Gospodin!« –na slavu Boga
Oca.
EVANĐELJE: Mk 14, 1 – 15, 47

...riječ o Riječi...
Čovječe, postani čovjek!
Cvjetnica ili nedjelja Muke Gospodnje početak je Velikog tjedna. Ovo je tjedan u kojem vjernici sjećanjem i vjerom uprisutnjuju čine ljubavi Božje za čovjeka i radi čovjeka, sve ono
što je Bog učinio za naše spasenje po svome Sinu Isusu Kristu. U predivnoj i bogatoj službi Božjoj, gotovo istovremeno,
sjećamo se i slavimo dvije dijametralno suprotstavljene stvarnosti. Najprije se odvija slavlje svečanog Isusovog ulaska u
Jeruzalem. Narod ga dočeka, pozdravlja i slavi kao kralja.
Međutim, Isus ne ulazi kao pobjednik s oružjem i vojnicima,
na konju i s kraljevskom svitom, nego na posuđenu magaretu.
Ovom gestom pokazuje da njegovo kraljevstvo nije od ovoga
svijeta i da On ima sasvim drugo poslanje. Samo koji trenutak nakon opisa svečanog ulaska u Jeruzalem, u istoj službi
Božjoj, čut ćemo Isusov ljudski vapaj: »Bože moj, Bože moj,
zašto si me ostavio?«
Ove dvije suprotnosti obilježavaju Isusov život na zemlji kao
i svaki ljudski život. Slavimo rođenje djeteta veseljem i pjesmom a onda dolazi, prije ili kasnije, ona druga stvarnost kao
što je: bolest, starost, nemoć, umiranje, osjećaj napuštenosti
od svih. To je naša ljudska sudbina koju Isus s nama dijeli, pa
i smrt. Sin Božji postao je čovjek iz ljubavi prema čovjeku.
Preuzima na sebe ranjivu ljudsku narav, ljudsko veselje, ali i
ljudsku tugu, žalost te smrt.
Bog je postao čovjekom da mi možemo biti ljudi. To je ta ljubav Božja prema nama koju slavimo u ovom Velikom tjednu.
Za nas ljude i radi našega spasenja umire na križu, uzima sve
naše grijehe na sebe i nama svojim uskrsnućem nudi život
vječni, a od nas traži samo jedno da budemo ljudi: »Čovječe,
postani čovjek!«, a to znači, da budemo čovjek čovjeku, da
prepoznamo ljubav svoga Stvoritelja, koji u Isusu postaje čovjek, da bi čovjek mogao postati sve veća i jasnija slika Boga
na koju je i stvoren.

