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

bavijesti

MOLITVENI SUSRETI:
Utorkom u 18.20 sati moli se antunovska pobožnost.

▪

Crkve Presvetog Trojstva
DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

Četvrtkom iza svete mise je klanjanje pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom.
OSTALO:

▪ 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.

Kao što je zvijezda, koja se pojavljuje mudracima, bila znak
Kristova rođenja, tako je i nama, naša zvijezda, naša vjera, naš
Božić, znak Božjega dolaska među nas. Da nisu vidjeli zvijezdu, mudraci ne bi ni krenuli na put. Svjetlo ih je pokretalo, istina ih privlačila, ljubav ih je dovela do Božića.
Tako se dogodilo i s nama. Bog nam je prethodio, pošao je
prema nama i privukao nas k sebi: to je Božja milost, a ta milost pojavila se u Božiću. Božić je Bogo-javljanje, objava Božje ljubavi. I mi smo krenuli prema toj ljubavi, prema Božiću, i
u međusobnom privlačenju, susreli s našim Bogom.
Na svetkovinu Bogojavljenja, molimo dobroga Boga, da se u
svakom trenutku naše slabosti i nemoći, zaustavi i krene prema nama, da se objavi, i da nas pokrene međusobnim privlačenjem.
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.franjevackisamostan.hr

2. SIJEČNJA 2022.
KALENDAR TJEDNA
Ponedjeljak 3.1. Presveto Ime Isusovo…………………………….....Jošua
Utorak
4.1. Bl. Anđela Folinjska, redovnica………………...Borislav
Srijeda
5.1. Bl. Didak Josip iz Cadiza, prezbiter……………Miljenko
Četvrtak
6.1. BOGOJAVLJENJE……………………………..Baltazar
Petak
7.1. Sv. Rajmund Penjafortski, prezbiter………………Rajko
Subota
8.1. GOSPA OD BRZE POMOĆI…………………...Severin
Nedjelja
9.1. KRŠTENJE GOSPODINO-

› U četvrtak je svetkovina Bogojavljenje ili Sveta Tri kralja. Misna
slavlja su nedjeljnim rasporedom.

› U subotu je patron naše župe – Gospa od brze pomoći, hodočasnički

dan. Središnju misu u 11 sati predvodit će požeški biskup mons. Antun Škvorčević.

› Preporučamo vam vjerski tisak: novi broj Glasa Koncila i ostale časopise.

› U knjižari možete nabaviti katoličke kalendare za ovu godinu, kao i
razne knjige duhovnog sadržaja.

› U sakristiji možete upisati svoje misne nakane za 2022. godinu.

PRVO ČITANJE: Sir 24,1-2.8-12
Mudrost se sama slavi i u Bogu se časti i sred puka svog se hvali. Usta svoja
otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja. Posred naroda
se svog uzvisuje i u punom svetom zboru pobuđuje divljenje i u mnoštvu izabranika ima hvalu i među blagoslovljenima ona se sama ovako blagoslivlje:
»Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator
moj i reče: ‘Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu.’ Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neću prestati dovijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast
mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj, i u punom zboru svetih moj je boravak.«
DRUGO ČITANJE: Ef 1,3-6.15-18
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas
sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome. Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima
svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:
Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade
u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima.
EVANĐELJE: Iv 1,1-18
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u
početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i
tama ga ne obuze. Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog
čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne
upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji
su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu –
slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. Ivan svjedoči
za njega. Viče: »To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom
je jer bijaše prije mene!« Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po
Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog – koji je u krilu
Očevu, on ga obznani.

...riječ o Riječi...
Božja Riječ je izvor života
Poneki dani životnog putovanja puni su svjetla i utjehe. Sve
čovjeku polazi za rukom, što god poželi to i ostvari. Ipak, čovjekovo životno putovanje poznaje i drugačije trenutke kada
se putuje za nevremena ili noću. Tada je svijeća koju čovjek
nosi od neprocjenjive važnosti. Katkada se dogodi da i ta malena svijeća, usred bura i oluja života bude ugašena, a čovjek i
dalje mora putovati. U tim mu trenucima put osvjetljava jedino svjetiljka nade u srcu koja je jača od svakog nevremena jer
ju je zapalio Bog, vječno Svjetlo.. I u najvećem mraku i praznini ova svijeća gori i osvjetljava put. ”I svjetlo u tami svijetli
i tama ga ne obuze.” Svijeću nade hrani istina vjere da život
nije slučajnost i praznina jer već ”u početku bijaše Riječ, i
Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.”

Božja Riječ je izvor svega života i zato je sve stvorenje svjetlo, trag svjetla koji vodi Stvoritelju. Osim stvaranjem Božja
Riječ se otkriva još jasnije utjelovljenjem. Bog postaje čovjekom da bi čovjeka uzdigao sebi i dao mu veliko dostojanstvo.
Sav Isusov život, život Riječi Božje, a posebno njegova muka,
smrt i uskrsnuće neugasivo su svjetlo ljudima. Posebno Isusova ljubav u času smrti na križu. Ta je ljubav znak pobjede i
uskrsnuća.
Ipak je moguće ostati u tami ako čovjek ne želi prihvatiti Isusa
- Svjetlo istinsko. Velika je tajna zašto ljudi koji iz dubine duše trebaju Riječ Božju ne mogu ili ne žele prihvatiti je. Svi mi,
naš narod, vapijemo za svjetlom. Otvorimo svoje srce Isusu i
zazovimo ga neka dođe u naš život. Neka u nama zapali plamen svjetla da i mi možemo, poput Ivana Krstitelja svjedočiti
Isusa Krista, Božju Riječ, Smisao života, Svjetlo neuništivo.

