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

bavijesti
Crkve Presvetog Trojstva
PEDESETNICA—DUHOVI

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

23. SVIBNJA 2021.

▪ Četvrtkom iza svete mise je klanjanje pred Presvetim oltarskim

sakramentom

KALENDAR TJEDNA

OSTALO:

Ponedjeljak 24.5. POSVETA BAZILIKE SV.FRANJE…..Vinko
Utorak
25.5. Marija Majka Crkve…………………...Grgur
Srijeda
26.5. Sv. Filip Neri, prezbiter..……………Zdenko
Četvrtak
27.5. Sv. Augustin Kenterberijski, biskup
Petak
28.5. Sv. Marija Ana Paredes, djevica………Vilim
Subota
29.5. Sv. Pavao VI., papa..................................Ervin
Nedjelja
30.5. PRESVETO TROJSTVO……………..Ivana

▪ 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.

ZLATOMISNIK FRA ANTE PERKOVIĆ
Rođen je u Slobodnici 7. prosinca 1944. kao treće od sedmero djece.
Nakon završetka osnovne škole odlazi u franjevačko sjemenište u Zagreb. Za svećenika je zaređen 1971. Od 1972. do 1975. bio je župni i
samostanski vikar u Vukovaru. A potom je, u razdoblju od 1975. do
1990. obnašao službe vikara, župnika i gvardijana u Našicama i Kloštru Ivaniću. U tri navrata bio je definitor Provincije. Za župnika u vukovarskom Borovom naselju postavljen je 1990. gdje ga je zatekao
Domovinski rat.. U studenom 1991., zajedno s ostalom braćom iz samostana u Vukovaru, odveden je u logor u Srijemsku Mitrovicu, gdje
je proveo tri tjedna zatočeništva. Godinu dana djelovao je u Virovitici,
a potom je premješten u Zagreb na Siget da brine o župljanima prognanicima do povratka u Vukovar u jesen 1997. Tu je angažiran u procesu povratka, obnove i organiziranju župe do kolovoza 2008. kada je
premješten u Cernik za gvardijana i župnika. Ovdje se zadržao tri godine, da bi se potom 2011. za župnika vratio u Borovo naselje, gdje je
ostao sve do 2017. kada seli u Osijek-Tvrđu za gvardijana. Od prošle
je jeseni vikar samostana u rodnom Slavonskom Brodu.
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

›

Naš fra Ante Perković proslavit će danas na misnom
slavlju u 11,30 sati svoju zlatnu misu—50 godina svećeništva. Čestitamo i preporučamo ga u vaše molitve!

›

U četvrtak započinje trodnevna priprava za proslavu
svetkovine Presvetog Trojstva, patrona naše crkve,
koju na večernjim svetim misama predvodi fra Josip
Ivkić iz Zagreba. Središnju proslavu u nedjelju u
11,30 sati predvodi fra Milan Krišto, naš provincijalni
ministar.

›

U subotu na svetoj misi u 18,30 sati brodska Franjevačka mladež-Frama ima slavlje obećanja.
Tijekom svibanjskih pobožnosti u našoj crkvi svakodnevno u 17,45 sati molimo svetu Krunicu s litanijama.

PRVO ČITANJE: Dj 2, 1-11
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu.
I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u
kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po
jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti
drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona
huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom.
Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore
Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije,
Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo
gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
DRUGO ČITANJE: Gal 5, 16-25
Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv
Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite
što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. A očita su djela tijela.
To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti,
pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već
rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak
Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo
sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!

EVANĐELJE: Iv 15, 26-27; 16, 12-15
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kada dođe Branitelj koga ću
vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Još vam mnogo imam
kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on - Duh Istine -upućivat će
vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i
navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega
uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama."

...riječ o Riječi...
U svijetu smo ali ne od svijeta
Događaj kojega danas slavimo govori o susretu kojim započinje
puna suradnja Duha Božjega i čovjeka u obnovi lica zemlje – u
novom stvaranju. Posrednik tog susreta Gospodin Isus daje upute onima koji čekaju i daje garanciju da će Onaj koga čekaju
sigurno doći. Vidimo da je kod onih koji čekaju dolazak Obećanoga prisutna apsolutna vjera da će to tako biti, vjera da je to
događaj iznad svih vrijednosti i oni ne dolaze u opasnost da ih
bilo što odvuče od čekanja i pripremanja za taj susret.
Tko to njima - nama dolazi? U drevnom himnu Duhu Svetom
prva riječ govori da je on Stvoritelj – „O dođi, Stvorče, Duše
Svet“. U Vjerovanju apostolskom također ispovijedamo vjeru u
Duha Svetoga kao Gospodina i Životvorca. To nas upućuje na
prve stranice Biblije gdje se govori o stvaranju svijeta. I to se
nije događalo bez Duha Svetoga. Izričito se kaže da se tama
prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. Poteškoća se dogodila kad čovjek, vrhunac Božjeg stvaranja nije
bio za suradnju s Bogom. Radi tog manjka suradnje s Bogom
svijet strada.
Sada je, međutim, došao Novi Adam koji apsolutno prihvaća i
ostvaruje suradnju s Bogom. Tako nam sve ovo govori da se ovim susretom i suradnjom Duha Svetoga i čovjeka radi o novom stvaranju svega. Dakako da čovjeku, svima nama, i dalje
ostaje sloboda hoćemo li slijediti Staroga Adama, čije je obilježje nesuradnja s Bogom, ili Novoga Adama – Krista koji s Ocem i Duhom Svetim sve čini novo. I naš uspjeh suradnje u obnovi lica zemlje ovisi o našoj pripremi i prihvaćanju Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca. A znamo da o tome, dakako, ovisi i naša vječnost.

