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

20. 01.
21. 01.
22. 01.
23. 01.
24. 01.
25. 01.

8:00
6:15
8:00
6:15
7:45
7:15
18:00
26. 01. 10:30

Po nakani za zdravlje (M. Jadrijević)
Po nakani (V. Maslov)
Po nakani za zdravlje (M. Jadrijević)
Za duše u čistilištu (K. Mirić)
Za duše u čistilištu (M. Andrijić)
† Neda, Frana i Ivan Brčić
† Marko Dragojević
Za sve pokojne članove Hrvatske katoličke zajednice u JAR

Iduće nedjelje 26. 01. slavit ćemo sv. Misu za sve pokojne članove naše Zajednice
koji su živjeli i umrli u ovoj zemlji. Povijest naših iseljenika seže sve do polovice 18. stoljeća
kada se u povijesnim knjigama spominje Franjo Drago iz Boke Kotorske.
S početkom građanske godine započela je i školska godina. Uz školsko znanje
trebamo rasti i u vjeri. Stoga molim roditelje čija djeca ove godine pohađaju 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.
I dalje sam u toku s blagoslovima naših obitelji. Hvala svima koje sam do sada
posjetio na vašem gostoprimstvu i darežljivosti.
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.
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
svijeta druže i u upoznaju Domovinu. Natjecanja će se održavati u različitim sportskim
disciplinama, pojedinačnim i ekipnim. Zainteresirani neka se jave.
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Jedna gospođa koja je nedavno došla u ovu zemlju spremna je poučavatimlađe i
starije hrvatski jezik uz naknadu. Ako ima zainteresiranih 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.

2. NEDJELJA KROZ GODINU (A) 19. 01. 2014.
Pripjevni psalam:

EVO DOLAZIM, GOSPODINE,
VRŠITI VOLJU TVOJU!

TO JE ONAJ KOJI KRSTI DUHOM SVETIM
Mnogi te okružuju. To je krug obitelji, kolega na radnom mjestu, sumještana, krug ljudi s
područja na kojem se krećeš i naroda kojem pripadaš. Tu je i krug katolika, kršćana,
vjernika.
Ponad svih krugova u kojima živiš ima krug dobronamjernika. Zamijetit ćeš to kad naiđeš
na čovjeka koji će ti pristupiti pažljivo i s razumijevanjem, bez namjere da te prevari i
iskoristi, već sa željom da ti pomogne bratski – premda nije tvoj brat, prijateljski –
premda nije tvoj zemljak, kršćanski – premda ne ide u crkvu – kao pravi bližnji.
Dobronamjeran čovjek se Bogu sviđa. Pa makar ne bio praktični katolik, ni kršćanin, ni
pripadnik bilo koje religije. To je čovjek koji je Bogu drag i Bog u njemu prebiva.

ČEMU?
Čemu koristi stablo ako ne daje hlada? Čemu bogatstvo bez ljubavi?
Čemu krava koja ne daje mlijeka? Čemu ljepota lica bez kreposti?
Čemu obilan obrok bez volje da se posluži?
I čemu život bez tvoje prisutnosti, Gospodine?
Tko je zaljubljen u Boga ne očekuje ni korist ni nagradu, želi jedino u svemu izgubiti
sebe – iz ljubavi prema njemu.
Bože moj, uzmi sve što sam ja i daj mi da vidim što sam bez tebe.
tel. + 27 (0) 11 728 2381
fax + 27 (0)11 728 3766
cell + 27 (0) 83 307 8340

