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

10. 02.
11. 02.
12. 02.
13. 02.
14. 02.
15. 02.

8:00
6:15
8:00
6:15
7:45
7:15
18:00
16. 02. 10:30

Po nakani 1 (K.Butković)
Po nakani 3 (Madjarević)
† Irena Bošnjak
Za pokojne iz obitelji Grgić 3 (Madjarević)
† Luka Butković
† Sofija Korunich
†† Ruža i Stjepan Čelan; Nevenka Pavlović
†† Tonko Šćepanović i Slavica Oreb
†† Vjekoslav i Kata Berković
†† Ivica Domijan i Ivka Car
†† Filomena i Vicko Lušić

Srdačna hvala svima koji su se potrudili oko pripreme prošlonedjeljnoga ručka. Prihod je bio
R5620,00.
Danas poslije mise imat ćemo kratki sastanak s roditeljima djece koji su kandidati ya Prvu sv.
Pričest.
I dalje sam u toku s blagoslovima naših obitelji. Hvala svima koje sam do sada posjetio na
vašem gostoprimstvu i darežljivosti.
Ova 2014. godina proglašena je godinom obitelji. U našoj Nadbiskupiji bit će organizirana
predavanja i radionice sa svrhom pomaganja našim obiteljima da žive svoj obiteljski život u punini, da
se u obiteljima događa radost, ljubav, vjernost... U tom smislu najavljujem predavanje na tu temu u župi
Maryvale u subotu 15. 02. od 15 do 16 sati i vikend radionicu od 21. do 23. 02. u centru Koinonia.
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.
Jedna gospođa koja je nedavno došla u ovu zemlju spremna je poučavati mlađe i starije
hrvatski jezik uz naknadu. Ako ima zainteresiranih neka se jave.

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

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.

5. NEDJELJA KROZ GODINU (A) 09. 02. 2014.
Pripjevni psalam: ČESTITIMA

SVIĆE KO SVJETLOST U TAMI.

NE BUDITE BLJUTAVI
Kad je Isus rekao: „Vi ste sol zemlje“, sigurno nije mislio reći: Presolite zemlju!
Kad je Isus rekao: „Vi ste sol zemlje“, htio je među ostalim reći: Ne budite bljutavi.
Kad je Isus rekao: „Vi ste sol zemlje, htio je time reći: Učinite zemlju ukusnom!

DOBRA DJELA
Upita učenik rabina: „Što treba da čini pravednik?“ Ovaj odgovori: „Zahtijevaš li ti od sunca da
nešto čini? Ono izlazi i zalazi i krijepi dušu.“

SOL I SVJETLO
Sol ima svojstvo da čuva od pokvarenosti, stoga je nekako po sebi nepokvarljiva. Ujedno jela čini
ukusnima. Istinski kršćanin zrači oko sebe nepokvarljivost, pridonosi podizanju opće moralnosti.
Ujedno pridonosi tome da ljudi ne izgube, štoviše da zadobiju novi ukus za Boga i ukus za
čovječnost. Svjetlo je po sebi darežljivo, ozračuje svoju okolinu. Crkva bi trebala biti „grad na
Gori“ što svojom ljepotom privlači sve ljude i narode k Bogu.
A po čemu su kršćani sol zemlje i svjetlo svijeta? Po svojima kala erga, što doslovno znači lijepa
djela ili, kako je ustaljeno, dobra djela. Dobrota je drugo ime za ljepotu, i obratno. Majka Terezija
voli reći: „Učinimo nešto lijepo za Boga.“

OSOLJENI
Jedino ti, Gospodine Isuse Kriste, spasavaš od truleži i priječiš propadanje; svemu je stvorenju na
spas tvoje umiranje. Tvoj Kruh i tvoje Vino – dar ponad svakoga dara – u nama i u svijetu stvara
novo nebo i novu zemlju.
Ti si ta sol svijeta u ovoj Gozbi, Gospodine Isuse Kriste; ti vraćaš život bez kraja, sve činiš novo pa
i ovo: svaki kog vodi vjera živa, da blaguje te sada žarom tvoga Duha – osoljen biva.

tel. + 27 (0) 11 728 2381
fax + 27 (0)11 728 3766
cell + 27 (0) 83 307 8340

