
bavi jest i  
Crkve Presvetog Trojstva 

OSMA NEDJELJA KROZ GODINU 

27. VELJAČE 2022. 

KALENDAR TJEDNA                                                  

Ponedjeljak   28.2. Sv. Roman………………………………………….Vikica  

Utorak            1.3.  Sv. Albin…………………………………………....Zoran 

Srijeda            2.3.  ČISTA SRIJEDA - PEPELNICA…………………..Lucije  

Četvrtak         3.3.  Sv. Kunigunda.……………………………………...Marin  

Petak              4.3.  Sv. Kazimir……………...………………………….Eugen 

Subota            5.3.  Sv. Ivan Josip od Križa……………………………Vedran     

Nedjelja          6.3.  PRVA KORIZMENA NEDJELJA…………….Zvjezdana 

Franjevački svjetovni red danas ima redovitu mjesečnu skupštinu u 17 
sati na koju se pozivaju i svi simpatizeri. 

 

Čistom srijedom ili Pepelnicom počinje korizma, 40-dnevno vrijeme 
posta, odricanja i molitve, kao bliže priprave za najveći kršćanski 
blagdan Uskrs. Svete mise su u 7, 10 i 18,30 sati. 

 

U korizmi pobožnost križnog puta u našoj crkvi je; srijedom u 18 sati, 
petkom u 9 i 18 sati i nedjeljom u 18 sati. 

 

Ovaj tjedan su prvi petak i prva subota u mjesecu kada posebno časti-
mo Presveto Srce Isusovo i Bezgrješno Srce Marijino. Ispovjediti se 
može i uoči toga kako bi bila manja gužva tih dana. 

 

Od 1. do 5. lipnja najavljujemo hodočašće u talijanska svetišta: sv. 
Franje u Assisi, La Vernu i Greccio; sv. Padre Pija u San Giovanni 
Rotondo; sv. Rite u Casciji, sv. Mihaela u Gargano te Loreto. Duhov-
no vodstvo: fra Klaudio Milohanović. Prijave se vrše u knjižari.  

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA 

nedjeljom i svetkovinom:                        7, 8.30, 10, 11.30 i 18.30h 
blagdanom:                                                               7, 10 i 18.30h 
radnim danom:                                                                7 i 18.30h 
 
 
MOLITVENI SUSRETI: 

Utorkom u 18.20 sati moli se antunovska pobožnost.  
 
Četvrtkom iza svete mise je klanjanje pred Presvetim Oltarskim 
Sakramentom. Srijeda, petak i nedjelja Križni put.  
 
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. 
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   ▪ 

   

    

    

    

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 

 

KORIZMENE NEDJELJE 

Korizma ima šest nedjelja, a u liturgijskoj tradiciji hrvatskog naro-
da svaka od tih nedjelja ima svoje ime. Prva je Čista nedjelja jer 
dolazi odmah nakon Čiste srijede (Pepelnice). Druga se zo-
ve Pačista, još čišća nedjelja od prve Čiste nedjelje. Bezimena se 
zove treća nedjelja, a nije joj se dalo ime iz poštovanja prema muci 
Isusovoj i korizmi. Četvrta nedjelja se naziva Sredoposno jer je na 
polovici korizmenog posta. Predzadnja nedjelja u korizmi se nazi-
va Gluha nedjelja jer se u prošlosti tu nedjelju pjevalo bez pratnje 
orgulja, a u crkvama bi se pokrivali križevi, kipovi i slike. Zadnja 
nedjelja u korizmi se naziva Cvjetnica ili Cvjetna nedjelja. Kori-
zmene nedjelje su izuzete iz pokorničkog karaktera korizme, budući 
da je svaka nedjelja za vjernike obilježena Isusovim uskrsnućem.  
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Ustrajati i ne gubiti nadu  

    

Po plodovima ćemo biti prepoznati. Kvaliteta ploda ovisi o 

mnogo faktora, npr. vrsti tla, količini oborina, održavanju i 

njegovanju biljke/stabla, vremena koje nam Gospodin podari. 

Nije li tako i u našim životima? Obitelj nam je darovana takva 

kakva je, ne biramo roditelje, braću i sestre. Možda nam nisu 

uvijek posložene situacije i ljudi onako kako bismo mi sami 

željeli. No to ne znači da ne možemo uroditi i donijeti dobar 

plod i rod. 

Valja nam ustrajati na započetom putu i ne gubiti nadu. Nala-

zimo se pred samim početkom korizme, svetog vremena ob-

raćenja, priprave za Uskrs. Iskoristimo današnji dan i razmisli-

mo što to možemo učiniti bolje za Boga, bližnjega i sebe sa-

moga. Oraspoložimo srce za post, molitvu i dobra djela, kako 

bismo s radošću proslavili našu najveću svetkovinu Uskrs. 

U konačnici naš život na zemlji je vrijeme korizme koja nas 

pripravlja za vlastito uskrsnuće i susret s Uskrslim Kristom. 

Budimo postojani i nepokolebljivi na započetom putu. A sve 

nam je lakše znajući da je sam Gospodin Isus Krist prošao naš 

životni put. 

  

 

PRVO ČITANJE: Sir 27, 4-7  

Kad se sito trese, mekinje ostaju: tako i nedostaci čovjekovi izbijaju u 
govoru njegovu. Lončarove posude peć iskušava, a čovjeka njegov go-
vor. Obradu voćke očituje njezin plod: tako i riječi čovjekove otkrivaju 
njegove osjećaje. Nikoga ne hvali prije no što progovori jer govor je ku-
šnja ljudi.    

 

DRUGO ČITANJE: 1Kor 15, 54-58  

Braćo: Kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno o-
buče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi 
smrt. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? Žalac je 
smrti grijeh, snaga je grijeha zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobje-
du po Gospodinu našem Isusu Kristu! Tako, braćo moja ljubljena, budi-
te postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem zna-
jući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.  

 

EVANĐELJE: Lk 6, 39-45                                 

U ono vrijeme: Kaza Isus učenicima prispodobu: »Može li slijepac sli-
jepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. 
Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun 
u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kaza-
ti bratu svomu: 'Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku', a sam u svom 
oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa 
ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Nema dobra 
stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi ra-
đalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja 
se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra 
blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca 
usta mu govore.«   


