
Kapela sv. Jeronima

Svećeničko bratstvo sv. Pija X.

Zrinsko-frankopanska 58 – 21000 Split

OBAVIJESNI LISTIĆ

Ožujak 2019.

RASPORED SV. MISA:

Datum Raz. Liturgijski dan Sat

2. 3. IV. Subotnja služba BDM (Prva subota) 18 h

3. 3. II. Nedjelja pedesetnice 9 h

10. 3. I. I. korizmena nedjelja 18 h

11. 3. III. Ponedjeljak u I. korizmenom tjednu 7 h

17. 3. I. II. korizmena nedjelja 9 h*

23. 3. III. Subota u II. korizmenom tjednu 18 h

24. 3. I. III. korizmena nedjelja 9 h

31. 3. I. IV. korizmena nedjelja (Laetare) 18 h

Napomene:

- Na prvu subotu održat će se nakon sv. Mise euharistijsko klanjanje.
- Za I. korizmenu nedjelju održat će se nakon sv. Mise obred pepeljenja.



- Na Čistu srijedu (Pepelnicu – 6. 3.) obvezuje post (jedan cjeloviti obrok i
dva  mala)  i  nemrs (uzdržavanje  od  konzumacije  mesa).  Prema
tradicionalnoj disciplini nemrs obvezuje od sedme godine života, a post od
punoljetnosti.  Osim  toga  se  veoma  preporuča  obdržavanje  nekadašnje
(tradicionalne) discipline posta (bez obveze nemrsa za glavni obrok) na sve
ostale dane u korizmi (osim nedjelja).
-  U tjedan nakon I.  korizmene nedjelje padaju  kvatre – dani posvećeni
pokorničkim djelima i molitvi za duhovna zvanja i kao zahvala za plodove
zemlje. Kvatre se obdržavaju u srijedu (13. 3.), petak (15. 3.) i subotu (16.
3.)  kvatrenoga  tjedna.  Tradicionalna  disciplina  na  te  dane  preporuča
obdržavanje posta i nemrsa.
- Na II. korizmenu nedjelju (17. 3.) zbog duhovne obnove u Jaidhofu neće
biti sv. Mise, nego će se u kapeli izmoliti Ružarij.
- Pobožnost Križnoga puta održat će se u subotu, 23. 3., u 17.30 h (prilika
za sv. Ispovijed: 17 – 17.30 h)

Prigodna riječ: Odricanje od duha ovoga svijeta

Ulazimo u vrijeme korizme koje nosi u sebi pokorničko obilježje koje je
sastavni dio Kristovog križnog puta i Njegova otkupiteljskoga djela koje
promatramo. Pozvani smo u tom duhu svake korizme stvoriti dobre odluke
–  koja  ćemo  pokornička  djela  obdržavati,  bilo  to  u  odricanju  od
materijalnih  dobara  i  užitaka;  ili  pak  posebnih  pobožnosti  koje  će  nam
pomoći da dublje uđemo u otajstvo Kristove žrtve i križa. Pri svemu tome
ne  smijemo  smetnuti  s  uma  pravi  smisao  korizme  –  da  to  nisu  samo
privremena djela pokore i pobožnosti koja će kasnije izgubiti svoj značaj,
nego da nam ona trebaju dati  odlučni poticaj za naš kršćanski život,  da
bismo stupili korak dalje u nastojanju da se suobličimo Kristu raspetom,
koji je umro za naše grijehe. Zato će njegova muka i smrt imati ploda u
mjeri  u  kojoj  budemo  Krista  nasljedovali  na  njegovom  križnom  putu,
odričući  se  duha  ovoga  svijeta  jer  samo tako  će  u  nama  moći  istinski
zaživjeti Kristov duh i donositi prave plodove za život vječni.


