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

03. 03.

6:15
8:00
04. 03. 6:15
05. 03. 8:00
06. 03. 6:15
18:30
07. 03. 7:45
08. 03. 7:15
18:00
09. 03. 10:30

† Matilda Mandušić
Po nakani (A. Blažević)
† Josip Strčić; † Robert Višić
Za pokojne iz obitelji Madjarević 4
Za pokojne iz obitelji Grgić 6 (Madjarević)
Po nakani 1 (K. Butković)
Za duhovna zvanja
†† Jerko i Andrija Balić
Po nakani 6 (Madjarević)
† Jure Blažević

Naši kandidati za Prvu sv. Pričest započeli su s vjeronaukom. Molim roditelje da budu
redoviti u dovođenju svoje djece na misu i vjeronauk.
U srijedu 05. 03. je Čista srijeda ili Pepelnica i početak Korizme. Sv. Misu s pepeljenjem imat
ćemo u 19 sati. Toga dana vjernici su dužni obdržavati post i nemrs. Poželjno je da se u korizmene petke
ne mrsi i da se čine djela pokore i ljubavi.
S Korizmom je povezan i Križni put. Svakoga petka u korizmi imat ćemo Križni put u 19 sati
počevši od ovoga petka 07. 03.
U četvrtak 06. 03. U 18,30h prijatelji Medjugorja imaju svoju redovitu mjesečnu pobožnost.
U Zajednici imamo Franjevački svjetovni red (FSR). Dođite i upoznajte se s radom ove
zajednice i pridružite se!
Poslije sv. Mise na prodaju će vam biti ponuđena knjiga o fr Stanu Brennanu, irskom
franjevcu u Južnoj Africi, koji je svojim životom i djelovanjem promijenio život zajednice u kojoj je
djelovao. On nam može biti izvrsno nadahnuće kako i mi možemo učiniti nešto značajno.
Na oglasnoj ploči možete vidjeti sliku tabernakula i stalka za uskrsnu svijeću koji su darovani
novoj crkvi Naše Gospe od Mira u Bophelongu. Velika hvala nekolicini darovatelja iz naše zajednice!
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...
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?
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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.
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.

8. NEDJELJA KROZ GODINU (A) 02. 03. 2014.
Pripjevni psalam: SAMO

JE U BOGU MIR, DUŠO MOJA!

TI SI MI SVE
Na Istoku se običavalo na dlanove ili uopće na ruke tetovirati ili urezati ime drage osobe da je se
neprestano sjeća... Crkva je i svaka duša Isusu draga jer je njegova zaručnica koju gleda i predočuje
proslavljenim ranama na svojim božanskim rukama... U bilo kojoj muci duše i tijela nema mjesta
tjeskobi za onoga koji se obraća Bogu poput „poganskih“ hindusa: „Ti si moja majka, ti si moj
otac, ti si moj brat, ti si moj prijatelj. O. Bože bogova, ti si meni sve.“

POST I NEMRS U KORIZMI
Na post i menrs kršćani su obvezni na Pepelnicu i Veliki petak a samo na nemrs u sve petke u
korizmi. Post znači odricanje jela u tolikoj mjeri da to osjećamo kao pokoru. Nemrs znači odricanje
od mesa i od mesnih, a ponegdje i od životinjskih proizvoda.
Zakon nemrsa obvezuje sve kršćane koji su navršili četrnaestu godinu života, a zakon posta sve one
koji su navršili osamnaestu godinu života pa do započete šezdesete.
No opća obveza na pokoru, nakoju su kršćani pozvani po božanskom pravu, nije vezana ni za
određeno vrijeme ni za određenu dob.

KRŠĆANSKA VJERA
U ljudskoj je povijesti upravo kršćanska vjera osobito zaslužna što je u čovjeku potaknula novu i
snažnu sposobnost za te oblike trpljenja koji su presudni za njegovo očovječenje. Kršćanska nam je
vjera pokazala da istina, pravednost i ljubav nisu jednostavno ideali, već vrlo opipljive zbilje.
Pokazala nam je, naime, da je Bog – Istina i ljubav u osobi – htio za nas i s nama trpjeti.
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