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

bavijesti
Crkve Presvetog Trojstva

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

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE— CVJETNICA

Četvrtkom iza svete mise je klanjanje pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom.

10. TRAVNJA 2022.
KALENDAR TJEDNA
Ponedjeljak 11.4. Sv. Stanislav……………………………………..Radmila
Utorak
12.4. Sv. Julije…………………………………………..Viktor
Srijeda
13.4. Sv. Martin I. papa……………………………….…….Ida
Četvrtak
14.4. VELIKI ČETVRTAK…………………………..Valerijan
Petak
15.4. VELIKI PETAK…………………………………Bosiljka
Subota
16.4. VELIKA SUBOTA…………………………...Bemardica
Nedjelja
17.4. NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA…...Rudolf

▪ 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.
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.franjevackisamostan.hr
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Nedjeljom Muke Gospodina našega Isusa Krista - CVJETNICOM započinjemo Veliki tjedan u kojem Crkva slavi Vazmeno otajstvo. Danas i mi s blagoslovljenim grančicama iskazujemo počast Isusovom ulasku u Jeruzalem, gdje je
podnio svoju muku i smrt..

Tijekom sljedećeg tjedna započinjemo cjelodnevno ispovijedanje: od
6:30 sati ujutro do 20 navečer. Potičemo vas da svoju uskrsnu ispovijed
obavite prvih dana tjedna, kako bi se izbjegle gužve u Svetom trodnevlju, kada je najvažnije sudjelovati u bogatoj liturgiji Vazmenog otajstva.
Sve informacije oko rasporeda slavlja Svetoga trodnevlja možete vidjeti
u našim oglasima ili na oglasnoj ploči u hodniku.
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 , također skupljaju darovi za “Božji grob”, tj. za uzdržavanje svetih mjesta u Isusovoj domovini. Sve što se u našoj crkvi toga dana skupi
bit će naš zajednički dar braći koji se brinu i čuvaju sveta mjesta.

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

...riječ o Riječi...

OBREDI SVETOGA TRODNEVLJA
2022
VELIKI ČETVRTAK
-u 7:00 sati ČASOSLOV
(Služba čitanja i Jutarnja.)

u 18:30 OBREDI VELIKOGA ČETVRTKA


GETSEMANSKA URA

VELIKI PETAK:
-u 7:00 sati ČASOSLOV
(Služba čitanja i Jutarnja.)
u 9:00 KRIŽNI PUT
- u 18:30 OBREDI VELIKOGA PETKA
VELIKA SUBOTA:
- u 7:00 sati ČASOSLOV

(Služba čitanja i Jutarnja.)



u 20:00 OBREDI VELIKE SUBOTE
VAZMENO BDJENJE

.
Muka Gospodina našega Isusa Krista po Luki

Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. I reče im:
"Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije
svoje muke. Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona
ne završi u kraljevstvu Božjem."
I uze čašu, zahvali i reče: "Uzmite je i razdijelite među sobom.
Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe."
I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: "Ovo je tijelo
moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen." Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: "Ova čaša novi je Savez u
mojoj krvi koja se za vas prolijeva."
"A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. Sin Čovječji,
istina, ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga
predaje."

