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

5. NEDJELJA KORIZME (A) 06. 04. 2014.

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

07. 04.

6:15
8:00
08. 04. 6:15
09. 04. 8:00
10. 04. 6:15
11. 04. 7:45
12. 04. 7:15
18:00
13. 04. 10:30

† Vicko Andrijich
† Deacon Dick Descroizilles
† Spaso Skočaić (Merz Curać)
† Mary Jabour (Angela)
Za pokojne iz obitelji Madjarević 8 (Madjarević)
U zahvalu 7 (Madjarević)
Za duhovna zvanja 1 (Madjarević)
† Jure Curać
† Ivanka Framić
† Božidar Vidjak

Iduće nedjelje je nedjelja Muke Gospodnje ili Cvjetnica, uvod i početak Velikoga
tjedna u kojem slavimo najvažnije događaje našega spasenja: muku, smrt i uskrsnuće
Gospodinovo. Nastojte svakako sudjelovati u ovim svetim obredima.
Iduće subote bit ću na raspolaganju za sv. Ispovijed i u sve dane Velikoga tjedna.
S Korizmom je povezan Križni put. Svakoga petka u korizmi u našoj crkvi imamo
Križni put u 19 sati.
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 Mariju Marković, Grgu Ruščića, Bosiljku Blažević, Maru Žuvela, Kuzmu
Tomašića, Anicu Kemp, Finu Dobrović i Omera Švorinića.
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Pripjevni psalam: U GOSPODINA

JE MILOSRĐE:
I OBILNO JE U NJEGA OTKUPLJENJE!

ZNAK BUDUĆNOSTI
Isus Lazara nije uskrisio, nego samo oživio. Nije ga uveo u neumrli uskrsli život, nego ga
je samo povratio u ovozemno življenje, nakon kojega je opet slijedila smrt. No taj
događaj ovdje (Iv 11,1-45) postaje znak i navještaj pravog uskrsnuća, svjedočanstvo da je
Krist doista pobjednik smrti, da oni koji s njime umiru imaju jamstvo da će s njime i
uskrsnuti.

NE GUBITI NADU
Nikad ne gubi nade. Lazar bijaše mrtav i već u raspadanju: «Već zaudara, ta četvrti mu je
dan», kaže Marta Isusu. Ako osjetiš Božji poticaj i odazoveš mu se: «Lazare, hajde van»,
vratit ćeš se u život.

VJERUJEMO LI UISTINU U ŽIVOT VJEČNI?
«...Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji
prebiva u vama.» (Rim, 8,11
Bez ljubavi smo smrtni, s ljubavlju besmrtni.

UZDIGNUT S ISUSOM
Isusova smrt i uskrsnuće su put na kojemu Bog svim ljudima otvara vrata u vječni život.
Isus govori: „A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi“. Zaista su svi
ljudi svih vremena i mjesta uzdignuti s Isusom na križ i u novi život uskrsnuća. Stoga je
Isusova smrt – smrt za čitavo čovječanstvo, a njegovo uskrsnuće – uskrsnuće za čitavo
čovječanstvo. Nijedan čovjek iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti nije isključen iz
velikoga Isusova izlaska iz ropstva u slobodu, iz zemlje progonstva u zemlju obećanja, iz
smrti u vječni život.
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