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

KRALJEVI I DAROVI

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

06. 01. 8:00
07. 01. 6:15
08. 01. 10:30
09. 01. 6:15
10. 01. 7:45
11. 01. 7:15
18:00
12. 01. 10:30

† Ivica Kunjašić (M. Andrijich)
†† Terezija i Ivan Butković
† Toni Barać
† Ivica Kunjašić (Ilona Sinovich)
† Peter Khalil
Po nakani FIS
† Irena Bošnjak
†† Marija i Antun Andreis, Marija i Antun Žuvela
† Marin Žuvela

S početkom građanske godine uskoro će započeti i školska godina. Čestitamo svim
našim vrijednim učenicima koji su u protekloj godini polučili odlične rezultate. Uz znanje
trebamo rasti i u vjeri. Stoga molim roditelje čija djeca ove godine pohađaju 2. i 3. razred i
koji su kandidati za Prvu sv. Pričest da se jave. Također djeca koja su rođena 2001. i starija
kandidati su za sv. Krizmu. Molim i njih da mi se jave.
Potičem vas na „davanje“ sv. Misa za vaše pokojnike i za različite životne potrebe.
Sv. Misa je najuzvišenija molitva u kojoj se sam Božji sin Isus žrtvuje na našim oltarima i
prikazuje sebe za naše spasenje.
S božićnim blagdanima povezan je i blagoslov obitelji. To je prilika za susret i
molitvu u vašem domu. Svi oni koji žele blagosloviti svoje domove neka mi se jave kako bi
mogli dogovoriti vrijeme blagoslova. Tom prigodom može se dati i godišnji dar za crkvu.
Zahvaljujem svima koje sam do sada posjetio na srdačnoj gostoljubivosti.
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.

TRI KRALJA - BOGOJAVLJENJE (A) 05. 01. 2014.
Pripjevni psalam: KLANJAT

ĆE SE TEBI, GOSPODINE,
SVI NARODI ZEMLJE.

99 Central Street, Houghton 2198, Johannesburg
P.O. Box 95170, Grant Park 2051, South Africa
e-mail: stjerome@worldonline.co.za

Mudraci nalaze Dijete i padaju ničice da mu se poklone. I rasprostiru preda nj svoje
blago: zlato tamjan i smirnu. U njihovim darovima postaje jasno tko je to Marijino Dijete.
To je kraljevski sin. Njemu pripada zlato. Zlato upućuje na sjaj koji okružuje kralja. Sam
Bog je u svome Djetetu postao čovjekom. Božanskom Sinu pripada tamjan koji se diže k
nebu i nad našim životom otvara nebo. A ovo dijete je i spasitelj. Ono će spasiti ljude,
prije svega od rane koja ih najviše pritišće, od rane smrti. To predstavlja smirna, lijek koji
može izliječiti sve naše rane.

SLIJEDEĆI ZVIJEZDU
U nadi sigurni i u vjeri ponizni, u zvijezdi slijedeći odsjaj tvoga Duha, dođoše mudraci u
Betlehem i prepoznaše tebe, Svesilni, - u nemoći novorođenčeta. Tebe, Istoče i Kruno
svega, - u siromaštvu jasala. Prezreše moć moćnika i pokloniše se pred Djetetom,
ispovijedajući nemoć pred Nemoćnim. Pročisti, Gospodine, naše znanje od umišljenosti
koja priječi klanjanje tebi. I našu moć koja se klanja moći svijeta. Daj nam navijek
slijediti svjetlo što rasvjetljuje put do poklonstva tebi. Amen.

USUSRET
Htjeli mi ili ne htjeli, ti si nas uputio i pritom ostaje: moramo ti ići u susret. Nasljedovanje
Tebe zapravo je trajni hod tebi ususret. A kako znamo tko će nas susresti, nije nam teško
tebe nasljedovati. Radosno ti hitimo ususret.

PROGRAM NADE
Isusovo ime na početku Nove godine i za nas znači program, program nade da i u ovoj
godini Bog spasava svijet u Isusu – Ješui. I trebalo bi to spasenje uzeti veoma konkretno.
O Isusu – Spasitelju i spasenju koje on donosi pjevamo često u božićnim pjesmama:
«Tužni mrak je prošao, Sunce Isus došao. Došao je uzdisani i od Boga obećani, Željni
sviju Spasitelj, Svijeta razveseljitelj... Kog stvorenje svako slavi, štuje, diči, jer je pravi on
naš Spasitelj i otkupitelj.» Za Mariju se, pak, veli da je «svijetu Spasa podala» te da «sveg
svijeta Spasitelja lijepo povija».
tel. + 27 (0) 11 728 2381
fax + 27 (0)11 728 3766
cell + 27 (0) 83 307 8340

