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

05. 05.

6:15
8:00
06. 05. 6:15
07. 05. 8:00
08. 05. 6:15
18:30
09. 05. 7:45
10. 05. 7:15
18:00
11. 05. 10:30

† Vinko Andrijich (M. Andrijich)
† Spaso Skočajić (M. Curać)
Za mir 3 (Madjarević)
Za duhovna zvanja 3 (Madjarević)
Za mir 4 (Madjarević)
Po nakani 2 (Z. Medak)
Za duhovna zvanja 4 (Madjarević)
† Vinko Andrijich
† Zlatko Fabris
†† Ivanka Framić, Sekanina
†† Katica, Ante i Zlatko Oršulić

Započeli smo 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.
U četvrtak 08. 05. u 18,30 imamo Medjugorsku pobožnost.
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
P.O. Box 95170, Grant Park 2051, South Africa
e-mail: stjerome@worldonline.co.za

3. VAZMENA NEDJELJA (A) 04. 05. 2014.
Pripjevni psalam: POKAŽI

NAM, GOSPODINE, STAZU U ŽIVOT!

MODEL PUTA U EMAUS
•
•
•
•
•

Vjeru možeš naći na putu kojim sada ideš.
Vjera se javlja kad bez ostatka i pridržaja promisliš svoj život i izrečeš ga.
Vjera te izvodi iz začaranog kruga ako dopustiš moguće Božje odgovore, prigovore i
ispravke.
Vjera će te promijeniti.
Vjera će ti pokazati tko je išao s tobom i promijenio te. Srce će gorjeti u tebi.

PUTOVATI S BOŽJIM OČIMA
Bog koji nas ljubi poslao nas je na putovanje. On čeka kod kuće na naš povratak i čezne za tim da
vidi fotografije koje smo mi načinili, i čuje za ljude koje smo susretali. Putujemo li s očima i ušima
Boga koji nas je poslao na to putovanje, uživat ćemo u divnim vidicima, slušati divne zvuke i
susretati divne ljude – i biti sretni da se možemo vratiti kući.

VEČERNJA
Ostani s nama, Gospodine, jer zamalo će večer i dan je na izmaku! Ostani s nama i
cijelom svojom Crkvom. Ostani s nama u večer ovoga dana, u večer našega života i u
večer ovoga svijeta. Ostani s nama sa svojom milošću i dobrotom, sa svojom svetom
riječju i svojim sakramentom, sa svojom utjehom i svojim blagoslovom. Ostani s nama
kad nas obuzme noć tjeskobe i straha, noć sumnje i protivštine, noć gorke smrti. Ostani s
nama i sa svim svojim vjernicima kroz vrijeme i vječnost. Amen.
Svatko tko susretne Uskrsloga pozvan je biti njegovim svjedokom. Uskrsni susret mijenja život
onih kojima se dogodi. Blijedi plašljivci Velikoga petka postaju hrabri svjedoci Uskrsa sve do
stradalačkog ispovijedanja svoga Gospodina. Preobraženi ljubavlju koja spasava, učenici postaju
svjedoci te preobrazbe. Ljepota koja ih je osvojila postaje u njima pokretačka snaga da besplatno
predaju primljeni dar.

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

