HRVATSKA KATOLIČKA MISIJA SV. JERONIMA
U JUŽNOJ AFRICI
ST. JEROME'S ROMAN CATHOLIC CHURCH
CROATIAN COMMUNITY

Sv. Mise kroz tjedan:
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja

11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.

8:00
6 :15
8:00
6:15
7:45
7:15
18:00
17. 11. 10:30

Na čast sv. Martina (K. Butković)
Po nakani
Po nakani
Za zdravlje
† Željko Miljak
†† Hana, Marijan i Marta Lukačević
Za pokojne iz naših obitelji i naše Zajednice

Započeli smo mjesec studeni koji je u kršćanskoj tradiciji posvećen molitvama za
naše pokojnike. Ovdje postoji lijep običaj da imena naših pokojnika upišemo na list papira i
taj papir položimo na oltar tako da naši pokojnici budu uključeni u svaku misnu žrtvu koja se
bude prikazivala na ovom oltaru kroz ovaj mjesec. Učinimo to i ove godine.
Najavljujem da ćemo u nedjelju 01. 12. obilježiti 20. godišnjicu gradnje ove naše
crkve sv. Jeronima. Poslije sv. Mise imat ćemo ručak u našoj dvorani. Svi ste srdačno pozvani
i recite drugima o ovom događaju.
Započeli smo rad na našoj novoj župnoj web stranici. Prve korake koje smo učinili
možete vidjeti na www.stjerome.co.za
U Hrvatskoj će se 01. 12. organizirati referendum o pitanju braka. Pitanje će
otprilike glasiti: Da li ste za to da se u Ustav RH unese odredba da je brak zajednica
muškarca i žene? Vjerojatno ćemo i mi imati mogućnost izaći na taj referendum pa planirajte
odvojiti dio vašeg vremena i za to važno pitanje. To je prvi referendum u RH koji se raspisuje
na inicijativu samih građana a treći u povijesti RH.
Svake druge godine u Hrvatskoj se organizira susret hrvatske katoličke mladeži
(SHKM). Idući susret bit će u Dubrovniku 26. i 27. 04. 2014. Imamo li u našoj zajednici
nekoliko mladih koji bi mogli sudjelovati na tom susretu?
Hrvatski svjetski kongres organizira 3. Hrvatske svjetske igre koje će se održati u
Zagrebu od 21. do 26. srpnja 2014. To je izvrsna prigoda da se mladi Hrvati iz cijeloga
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svijeta druže i u upoznaju Domovinu. Natjecanja će se održavati u različitim sportskim
disciplinama, pojedinačnim i ekipnim. Zainteresirani neka se jave.
Preporučam u vaše molitve sve naše bolesnike i sve one kojima je potrebna naša
ljubav i blizina. Preporučam Ivanku Framić, Mariju Marković, Grgu Ruščića, Bosiljku
Blažević, Maru Žuvela, Kuzmu Tomašića, Anicu Kemp i Finu Dobrović.

32. NEDJELJA KROZ GODINU (C) 10. 11. 2013.
Pripjevni psalam: KAD

SE PROBUDIM, GOSPODINE,
NAUŽIT ĆU SE POJAVE TVOJE.

Vjera u prekogrobni život i uskrsnuće često postaje kamen spoticanja i dobrim
kršćanima. Ipak je Krist svojim uskrsnućemdao jamstvo i našega uskrsnuća. Ići Kristovim
putem znači prelaziti preko umiranja u život koji nikad ne prestaje.

OD ČEGA ČOVJEK ŽIVI?
Čovjek ne živi samo od kruha. Predugo smo čvrsto smatrali da je važno samo ono što
možemo brojiti, mjeriti, vagati. No čovjek ne živi samo od čipova i sirovina nego od
čitavog svijeta onoga što se ne može kupiti a nalazi se s onu stranu tržišta i podataka o
produktivnosti. Čovjek živi od dostojanstva, ljepote, poezije, ljubavi i prijateljstva. Živi
od onoga što iznad svagdana i njegovih ciljeva upućuje na zajedništvo, slobodu i razvoj
osobe.

NADA KOJA OSLOBAĐA
Kršćanin je onaj tko je toliko privržen opipljivom da ga želi uživati sve do smrti, ali je i
onaj tko ne uzima tmine svijeta tako ozbiljno da se više ne bi usudio vjerovati da iza njih
sja vječna svjetlost. Jedino ova nada oslobađa.
Gubljenje nade u vječnost je znak gubljenja vjere u živoga Boga. Vjera u vječni život
samo je primjena vjere u Boga na našu vlastitu egzistenciju, jer vječni život ne tkrivamo
analizom svoga života, naših nada i potreba, nego spoznanjem Boga koji je vječan.
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