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

28. 04.

6:15
8:00
29. 04. 6:15
30. 04. 8:00
01. 05. 6:15
02. 05. 7:45
03. 05. 7:15
18:00
04. 05. 10:30

† Mara Keke Žabica
† Marica Poslon
Za mir 2 (Madjarević)
† Berto Peršić
Za duše u čistilištu (N. Višić)
Za duhovna zvanja (K. Butković)
Za obraćenje grješnika
† Vicko Andrijić
†† Mate i Tuna Bantić

U četvrtak započinje mjesec svibanj koji je u našoj kršćanskoj tradiciji posvećen Majci Božjoj.
Isus nam je na križu ostavio najdragocjeniji dar: Evo ti Majke! Nastojmo u svojim obiteljima moliti
krunicu, a u našoj crkvi molit ćemo je prije svake sv. Mise.
Idući petak i subota su prvi u mjesecu posvećeni pobožnostima Presvetom Srcu Isusovu i
Prečistom Srcu Marijinu.
U subotu 10. 05. u 19h naši dragi i vrijedni Slavonci organiziraju nam i ove godine Slavonsku
večer. To je večer hrvatske tradicije, dobre hrane i vesele zabave. Cijena ulaznica za odrasle je R150 a
za djecu R70. Dođite i recite drugima o ovom događaju.
Izbori za EU parlament 25. 05. O detaljima obratite se u naše Veleposlanstvo.
Zajedničko gledanje utakmice Hrvatska – Brazil 12. 06. Prije utakmice organizirat ćemo
večeru. Važno je da se prijavite za taj događaj.
Potičem roditelje na dovođenje svoje djece na misu i vjeronauk.
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...
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.

99 Central Street, Houghton 2198, Johannesburg
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2. VAZMENA (BIJELA) NEDJELJA (A) 27. 04. 2014.
NEDJELJA BOŽANSKOGA MILOSRĐA
Pripjevni psalam: ZAHVALJUJTE

GOSPODINU JER JE DOBAR,
JER JE VJEČNA LJUBAV NJEGOVA!

KAO PRIJATELJ...
Bog nije htio prestrašiti čovjeka. Stoga mu se pokazao na ljudski način, kao što prijatelj
dolazi u kuću prijatelja. Bez buke, jedva da je pokucao na vrata, kao prijatelj koji je
gotovo neprimjetno sjeo za stol, kao netko čije se mjesto podrazumijeva, kao netko tko je
oduvijek tu...

VJERUJEM
Gospodine, uvijek si mi pružao kruha za slijedeći dan. Makar sam sada siromašan – ja vjerujem.
Gospodine, uvijek si me obdarivao mirom. Premda se danas bojim – ja vjerujem.
Gospodine, uvijek si mi davao snagu. Iako sam danas slab – ja vjerujem.
Gospodine, uvijek si mi pokazivao put za slijedeći dan. Makar mi je moj put sada skriven – ja
vjerujem.
Gospodine, ti si uvijek govorio u pravo vrijeme. Premda danas šutiš – ja vjerujem.
Gospodine, uvijek si iznova osvjetljivao moj mrak. Iako sam danas u tami – ja vjerujem.
Gospodine, ti si uvijek vjeran prijatelj. Unatoč svim izdajicama – ja vjerujem.
Gospodine, ti si uvijek ispunjavao svoja obećanja. Unatoč svim sumnjama – ja vjerujem.

VJERA I NEVJERA
Ja sam dijete sumnje i nevjere. Kakve me strašne muke stajala i stoji žeđa za vjerom koja
je u mojoj duši to žešća što u meni više raste otpor protiv nje... moja je hosana prošla kroz
talionik sumnje... Nema ništa ljepše, ništa dublje, ništa savršenije od Krista. I ne samo da
nema nego ne može ni biti. Fjodor Mihailovič Dostojevski
Crkva liječenju milosrđem daje prednost pred uporabom oružja strogoće. Bl. Ivan
XXIII
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