HRVATSKA KATOLIČKA MISIJA SV. JERONIMA
U JUŽNOJ AFRICI
ST. JEROME'S ROMAN CATHOLIC CHURCH
CROATIAN COMMUNITY
1. NEDJELJA KORIZME (A) 09. 03. 2014.

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

10. 03.

6:15
8:00
11. 03. 6:15
12. 03. 8:00
13. 03. 6:15
14. 03. 7:45
15. 03. 7:15
18:00
16. 03. 10:30

† Filomena Balić
† Neda Brčić
Po nakani 7 (Madjarević)
Za pokojne iz obitelji Madjarević 5
Za pokojne iz obitelji Grgić 7 (Madjarević)
U zahvalu 3 (Madjarević)
†† Jozo i Stana Prukar
† Antonz Fabris
† Ivan Lazich

Naši kandidati za Prvu sv. Pričest započeli su s vjeronaukom. Molim roditelje da
budu redoviti u dovođenju svoje djece na misu i vjeronauk.
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 Zajednici imamo Franjevački svjetovni red (FSR). Dođite i upoznajte se s radom
ove zajednice i pridružite se!
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?
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.
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Pripjevni psalam: SMILUJ

SE, GOSPODINE, JER SMO SAGRIJEŠILI!

MODERNI VRAG
Što Crkvi i nama kaže zgoda o napastima, kad je čitamo u vezi s današnjom kulturnom
situacijom? Prije svega, kaže ono na što smo mi pomalo i zaboravili: da đavao postoji i da
je on nešto više negoli obično počelo ili obični zbroj ljudskoga zla!
Današnji čovjek pokazuje neku čudnovatu i sumnjivu alergiju netom čuje da se govori o
ovome predmetu. Razna kulturna strujanja – prosvjetiteljstvo, pozitivizam, sekularizam –
došla su dotle da, više ili manje svjesno, nametnu umirujuće rješenje, pa se kaže: đavao je
simboličko oličenje, mit, strašilo; đavao je kolektivna podsvijest ili kolektivno otuđenje.
Međutim, u čovječanstvu se javlja uznemirujuća pojava: đavao, protjeran kroz vrata, ušao
je ponovno kroz prozor; tj. izbačen iz vjere, vratio se kroz praznovjerje. Današnji
tehnološki svijet vrvi od vrača, vještica, gradskih čarobnjaka, spiritista, proricatelja
sudbine po zvijezdama, prodavača“čarolija“, zapisa i ostalog tomu sličnoga. Ne smijemo
isključiti ni, kako se govori, prave pravcate sotonske sekte s pravim i unosnim obredima
koje djeluju najviše u bogatim gradovima zapadnog svijeta.

POBJEDA
Ako te đavao u čemu pobijedi, ne će se na tom zaustaviti. Nezasitan je, svega se hvata.
Laska prividom dobrote ali je na kraju pretvara u zlo. To je njegov način borbe... Ako te
napadne, prezri ga kao bijednika. Poduprt znakom križa reci: Ja sam slika Božja.

PUSTINJA PLAČE
Stara afrička priča pripovijeda kako je misionar promatrao čudnovato vladanje nekog
beduina. Ovaj bi uvijek iznova lijegao svom dužinom na tlo i naslanjao uho na pustinjski
pijesak. Misionar ga, začuđen, upita: „Što ti, zapravo, radiš?“ Ustavši, beduin reče:
„Prijatelju, slušam kako pustinja plače: htjela bi biti vrt.“
Sotona napastuje samo one koji se žele ostaviti grijeha i one koji su u stanju milosti.
Ostali mu pripadaju – ne mora ih napastovati.
tel. + 27 (0) 11 728 2381
fax + 27 (0)11 728 3766
cell + 27 (0) 83 307 8340

