SVETE MISE:
1. Ivan i Mary Livojević za p. rod. Ivana i Maru Livojević – god. smrti.
2. Božidar i Maca Bos za pok. rod. Stjepana i Mariju Bos - god. smrti.
3. Božidar i Maca Bos za pok. rod. Miju i Baru Milčić.
4. Ob. Sučić za pok. Jakova Šarić.
KRIZMANICI: priprava je u petak, 25. svibnja u 6 sati u župnoj dvorani.
SLUŽBA BOŽJA: slavimo blagdan Duha Svetoga. On se izlijeva u duše
vjernih, preobražava ih i tako usmjeruje naš život k Bogu. To je snaga koja
mijenja tok povijesti. Uspostavlja nov savez, izvor je svjetla i jasnoće u vjeri.
Daje snagu svakome, koga posvećuje, da uspostavi vezu s braćom, koja
povjerovaše. Tako gradi svijet koji se temelji na pravednosti i ljubavi.
Kao i u dvorani Posljednje večere, Duh Sveti se očituje tvorcem i
vezom jedinstva. On omogućuje da ljudi različiti jezika čuju i razumiju istu
poruku. On ih ujedinjuje kako bi mogli dati svijetu svjedočanstvo o ljubavi
koju smo po Kristu upoznali.
Ljudske različitosti Duh Sveti nadopunjuje svojim darovima kako bi
mogli graditi jedinstvo u Bogu i u zajednici doprinositi svojim darovima rastu
Svakog pojedinca:“Različiti su darovi, a isti Duh; i različite službe, a isti
Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima.“ (1 Kor 12
3b...)
Duh Sveti je Duh Božjeg milosrđa, koji nam u sakramentima oprašta
grijehe. Gdje je Duh Božji, tu nema mjesta zlu. Kada je Krist dao vlast
apostolima da opraštaju grijehe, osposobio ih je da uspostavljaju veze ljubavi
između Boga i grješnog čovječanstva. To se u Crkvi trajno događa u
sakramentu pomirenja. Himan na čast Duhu Svetom za ovaj blagdan kaže:
„Bez Božanstva tvojega
Nečiste nas umivaj,
Čovjek je bez ičega
Suha srca zalivaj,
Tone sav u crnom zlu.
Vidaj rane ranjenim.“
***************************************************************
U četvrtak je klanjanje, Sv. Misa i biblijski sat u 7 sati navečer. U subotu je
Sv. Misa u 5 sati popodne. U nedjelju slavimo blagdan Presv. Trojstva. Sv.
Misa je u 11 sati prije podne.
***************************************************************
ČITAČI:
27. svibnja – Marija Zvonković i Janja Kulušić.
REDARI:
27. svibnja – Milan Horvat i Zvonko Ferenac.
ČIŠĆENJE:
27. svibnja – Stipo i Nevenka Anušić.
DOPRINOSI:
1,111,05. – Hvala svima! – Thank You! -

„VJERUJEM U DUHA SVETOGA!“

