RASPORED BOGOSLUŽJA U VAZMENOM VRJEMENU
CVJETNICA – Nedjelja Muke Gospodnje, 24. ožujka.
Spomen na Isusov slavni ulazak u Jeruzalem uoči njegove
muke i smrti. Prije sv. mise blagoslov grančica i procesija.
● Kompolje - 10,00 sati: svečana misa
● Brlog - 14,30 sati: svečana misa
Vel. ČETVRTAK - Misa Večere Gospodnje, 28. 3.
Isusova Posljednja večera - ustanovljenje Euharistije
● Kompolje - 19,00 sati: misa (pranje nogu "apostolima")
Vjernici Brloga pozivaju se na slavlje u Kompolju.
Vel. PETAK - Spomen na Muku i smrt Kristovu, 29. 3.
Obredi: Služba riječi - čitanje Muke, Sveopća molitva,
Klanjanje svetom Križu, Pričest
● Kompolje - 17,00 sati
● Brlog - 19,00 sati
VELIKA SUBOTA – Vazmeno bdijenje, 30. 3.
Blagoslov ognja i Uskrsne svijeće, blagoslov vode i
obnova krsnih obećanja, svečana euharistijska služba –
slavlje Uskrsnuća, uskrsni blagoslov jela
● Kompolje - 21,00 sat
Vjernici Brloga pozivaju se na slavlje u Kompolju.
V A Z A M – Nedjelja uskrsnuća Gospodnjega, 31.3.
● Kompolje - 10,00 sati: misa svetkovine
● Brlog - 14,30 sati: misa svetkovine

KORIZMENO-USKRSNA ISPOVIJED
za vjernike Kompolja i Brloga:

KOMPOLJE, Vel. utorak 26. ožujka u 18,30 s.

- pokorničko bogoslužje i prigoda za sv. ispovijed
(uz više svećenika), nakon toga sv. misa!
Slavlje JURJEVE: 28. travnja - svečana misa u 10 sati
Okupljanje župljana i Kompoljčana izvan Kompolja.
Poslije mise tradicionalno druženje u kvartiru.
Slavlje PRVE SV. PRIČESTI: 16. lipnja
● Kompolje - sv. misa u 10,00 sati
Slavlje POHODA BDM ELIZABETI: Brlog 25. svibnja
● sveta misa u 11,00 sati
Slavlje SV. KRIZME (BERME): 30. lipnja – u Brlogu
● sveta misa u 14,30 sati - predvodi biskup
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USKRS -

HVALIMO BOGA!

Vrijeme prije Uskrsa označava patnju u kojoj se sada nalazimo. Vrijeme

poslije Uskrsa koje sada proživljavamo označava blaženstvo u kojemu ćemo
jednom živjeti, piše Sv. Augustin u jednom svom djelu. Naime, ono što slavimo prije Uskrsa, to stvarno i proživljavamo, a ono što slavimo poslije Uskrsa, to nam označava što još ne posjedujemo. Zato se kroz ono prvo razdoblje vježbamo u postu i molitvi, a u ovo drugo, kad nema posta, živimo s
hvalom na usnama. To označava ALELUJA što ga u tom razdoblju pjevamo.
Muka Gospodnja slika je našega sadašnjega mučnog života, jer treba raditi,
mučiti se i na kraju umrijeti. Kristovo uskrsnuće i proslavljenje predstavlja
nam budući blaženi život. Draga braćo, sada vas potičem da hvalite Boga.
To je ono što zapravo svi sami sebi kažemo kad izgovaramo ALELUJA. Hvali
Gospodina, ti kažeš drugome, a drugi tebi. Kad svi potiču jedni druge, svi
zapravo i čine ono na što jedni druge potiču. Ali, hvalite Boga cijelim svojim
bićem, to jest neka ne hvali Gospodina
samo vaš jezik i vaša usta nego i vaša
savjest i vaš život i vaša djela. Stoga hvalimo Boga kad se sastanemo u crkvi.
Ali kad se svaki vrati svome svakidašnjem životu, kao da prestane hvaliti Boga.
Onaj koji ne prestaje dobro živjeti, taj uvijek hvali Boga. A prestaješ hvaliti Boga
kad bježiš od pravednosti i od onoga što
se Njemu sviđa. Živiš li uvijek dobrim i svetim životom, onda tvoj jezik šuti, ali ti je
život glasno i jasno svjedočanstvo i Bog
sluša kucaje tvoga srca. Kao što, naime,
mi svojim ušima slušamo svoje riječi, tako i Bog čuje i vidi sve naše misli.

Svim župljanima želim radostan Uskrs! Aleluja!

KORIZMA I USKRS U GODINI VJERE
IZ KORIZMENO-USKRSNE POSLANICE NAŠEGA BISKUPA

Draga braćo svećenici, redovnici i ostali vjernici! Ovu korizmu

i uskrsne blagdane slavimo u Godini vjere… Možemo reći da se u to vrijeme odvija
pravi i cjelovit tečaj kršćanstva. Kažem cjelovit jer, npr. u božićnom vremenu, taj tečaj je samo djelomičan. U prvoj Crkvi svaki pripravnik na kršćanstvo trebao je proći
taj tečaj kako bi u uskrsnoj noći krštenjem bio primljen u kršćansko zajedništvo. Vrhunac toga korizmenog puta je u Sv. trodnevlju koje završava proslavom Isusova uskrsnuća. Neosporna je činjenica da je Kristovoj proslavi i pobjedi (Uskrsu) prethodila
velika patnja i smrt. To je snažna poruka pouke svakom kršćaninu na njegovom zemaljskom putovanju. Naime, na koncu svoga zemaljskog puta (prije nego će biti uzdignut na križ), zbilo se nešto toliko važno, da je Isus
rekao apostolima kako to i oni trebaju trajno činiti njemu
na spomen. Crkva to vjerno čini. To činimo i mi danas spominjući se časa kada je Krist uzeo kruh, blagoslovio ga,
prelomio i dao svojim učenicima govoreći: Uzmite i jedite
ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Jednako tako uzeo je i čašu s vinom i rekao: Uzmite i pijte ovo je krv moja koja se za vas prolijeva. Prihvatiti da se Tijelo predaje i
Krv prolijeva za braću, proglašeno je najvažnijim i najvrjeednijim činom što ga čovjek može učiniti. Zato to treba činiti Kristu na spomen. Tu je formuliran kršćanski vrijednosni sustav u kojemu žrtva
za braću ima najveću vrijednost.
Izgradili smo Crkvu hrvatskih mučenika na Udbini. Ona, u jačanju takvog kršćanskog vrijednosnog sustava, ima posebnu važnost ne samo za našu Biskupiju, nego za
cijelu Crkvu u Hrvata. Ona je propovjedaonica s koje, posebno među Hrvatima, odjekuje poruka o Kristovoj i vjerničkoj patnji kao spasonosnom trpljenju. Pokrenuli smo
inicijativu da se cijela naša povijest promatra pod vidom spasonosne patnje koja nas vodi prema konačnoj pobjedi. U njoj se posebno sjećamo svih onih koji su na
ovim našim hrvatskim prostorima svoje tijelo i svoju krv prikazali za spasenje drugih
(…) Nastojte svi pribaviti što više točnih podatke o svojim stradalima i pomozite župniku odnosno njegovu povjereniku da se sve to zapiše i sačuva. Nadasve, nemojte
zaboraviti podatke o vjerničkom ponašanju stradalih: je li ostalo negdje zabilježeno
ili zapamćeno da se tko prije smrti pomolio, oprostio, kleknuo i sl… To su, bez sumnje, pravi mučenici, a takvih je zacijelo mnogo i potrebno je da njihovo vjerničko svjedočanstvo bude zabilježeno, kao što su takva svjedočanstva bilježena sve od počeetaka Crkve. (…)
Neka vjera koja je tekla kroz hrvatska vjernička stoljeća i kroz ove naše prostore napaja i ovaj naraštaj Hrvata katolika; molimo također da se taj tok ne zaustavi u našem vrjemenu nego neka teče dalje, na nove naraštaje našega naroda i cijeloga svijeta. Vjera nije nešto što teče do mene i onda stane. Ona, poput rijeke, treba teći
dalje, napajati, čistiti, oplođivati druge živote… Vjerski običaji su
također te prijenosnice i propusnice vjere u novo vrijeme i u nove naraštaje. Zato će njihovo bilježenje i pamćenje biti oživljavaanje vjere naših starih i putokaz novim naraštajima.
Sretan Uskrs i radosne vazmene blagdane
želi vam vaš biskup
Dr. Mile Bogović

VAŽNE NOVOSTI IZ NAŠIH ŽUPA
Ova godina za KOMPOLJE ima posebno značenje: prije 290 godina
župna crkva Sv. Stjepana prvi put je spomenuta u jednom pisanom
dokumentu. To znači da je bila sagrađena već prije, ali jer ne znamo kada, godina
1723. nam je 'kamen temeljac'. Mi ćemo dakle, kako i dolikuje, proslaviti tu veliku
obljetnicu, a za deset godina slavit će se tzv. okrugli jubilej – 300 godina.
Važnost ove naše godišnjice, koju ćemo slaviti na "letnju Stipanju" 18. kolovoza,
pojačat će i nazočnost našega biskupa dr. Mile Bogovića, koji će predvoditi misno
slavlje. Zato je naše Župno pastoralno vijeće na svojoj redovitoj sjednici, 1. ožujka o.g. prihvatilo župnikov prijedlog da se za tu svečanu prigodu izvedu dva zahvata. To je uređenje svetišta naše crkve i preuređenje zemlje ispod kvartira za
parkiralište. Ali to ćemo učiniti tzv. vlastitim sredstvima, tj. bez pomoći Ministarstva kulture. To znači da ćemo svi zajedno trebati prositi od onih koji mogu nešto
dati, ali ćemo i sami morati odvojiti određeni novčani iznos. Župnik se nada odazivu svih župljana. Za to veliko naše slavlje pripravljat ćemo se i duhovno.
Pokušat ćemo uoči Stipanje organizirati veliku duhovnu obnovu, na kojoj će moći
sudjelovati i vjernici iz cijeloga dekanata. Nadamo se da će tome doprinijeti i slavlje Prve sv. pričesti, 16. lipnja, kao i slavlje sakramenta Krizme (Berma), koju
ćemo slaviti u Brlogu 30. lipnja, također zajedno s biskupom.
Velika duhovna radost nam je i novoosnovana molitvena zajednica Živa krunica,
koja redovito moli za obitelji naše župe i za duhovna zvanja. Uvjereni smo da će
sve što poduzimamo, s Božjom pomoći donijeti plod za cijelu župu. Župnik iskreno
zahvaljuje članovima ŽPV i mežnjaričinoj obitelji za pomoć
i suradnju, posebno braći Rožić koji su darovali drva za grijanje kvartira ter susjedima Peri Kranjčeviću i Tomici Marincelu za čišćenje snijega tijekom zime.
Tijekom blagoslova obitelji župnik je u Kompolju pohodio
106 obitelji, a u Brlogu 80. Svima hvala na darovima! Prilog
za MEŽNJARIJU u Kompolju je dalo 79 obitelji, a u Brlogu samo 23. Neki još ne
znaju da se župnik i župa uzdržavaju darovima vjernika na nedjeljnim misama,
a to su uvijek isti vjernici koji redovito dolaze na misu - većina ostalih stalno je
u 'štrajku'. Župnik se uzdržava redovitom pomoći biskupije. U 2012. u Brlogu je
bilo 7 ukopa i 2 krštenja, a u Kompolju 7 krštenja, 4 vjenčanja i 5 sprovoda.
BRLOG se također raduje biskupovu pohodu – bit će to 30. lipnja za slavlje podjele sakramenta sv. Potvrde. No već 25. svibnja je proslava 'Elizabete'. ŽPV je na
redovitoj sjednici 21. ožujka odlučilo da se do tih slavlja organizira uređenje livadne površine ispred crkve ter čišćenje okoliša, posebno oko kvartira – jer se planira započeti s prvom fazom obnove, tj. spašavanja zgrade sanacijom zidova i zamjenom krovišta i pokrova. Pokrenut je postupak traženja pomoći za nove klupe u
crkvi, a nadamo se da će Bog providjeti i barem jedno pravo zvono. Župnik iskreno zahvaljuje ŽPV i obitelji mežnjarice na suradnji i brizi za svoju župu.

POTICAJ: Župnik poziva vjernike Brloga da, kad god se ne slavi sv.
misa u njihovoj župi - dođu na euharistijsko slavlje u Kompolje!
Izdavač: Župa Sv. Stjepana mč. Kompolje. Uredio: don Anđelko. Umnoženo za potrebe župe.

