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Misa na Srce Isusovo u petak je u župnoj crkvi u 7,30 i
navečer u 19 sati. U Cvetkovićuu je misa u 8,30 sati.

NEDJELJA, 05.06. 2016. DESETA NEDJELJA KROZ GODINU
7,30 sati
1)ZDENKO Lončarić, god.
9 sati
ŽUPNA
11 sati
+ JADRANKA Makarić
19 sati
1)STJEPAN Pavlečić
Cvetković 7,30 sati 1)NIKOLA I MAGDALENA Špigelski

SUBOTA, 04.06.2016., BEZGRIJEŠNO SRCE BL. DJEVICE MARIJE
19 sati 1)+FRANJO Grgečić, god. i LJUBICA

PETAK, 03..06. 2016., PRESVETO SRCE ISUSOVO
7,30 sati
1)ANA I EDO Jutriša i ANKICA Vitić
19 sati 1)DRAGICA Jambrović, god. 2)MILAN Rajaković, god.. 3)BARICA
BARICA Krcivoj, 7. dan
Cvetković 8,30 sati 1)IVAN Kosoković, god. i ob., i IVAN Batušić 2)IVAN Šegudović od ob. Žalac
3)PETAR Bakšić i ALOJZIJA i ob. 4)Na čast Srcu Isusovu i ob. Boričević kb.191

ČETVRTAK, 02..06.2016., Sv. Marcelin
19 sati 1)DAMIR Kovačević

SRIJEDA, 01.06.2016., Sv. Justin, mučenik
7 sati
1) Na čast bl. Alojziju Stepincu za zdravlje

UTORAK, 31.05.2016., POHOD BL.DJEVICE MARIJE
7 sati
19 sati 1)PAULINA Kokot, god. 2)MATO Čičak
3)ZVONIMIR i LJUBICA Šintić 4)ANA Tropčić

PONEDJELJAK, 30.05.2016., Bazilije, Ivana Orleanska
7 sati 1)KATICA Sladin, 7 dan.

RASPORED SVETIH MISA
30. 05. 2016. – 05. 06 . 2016.

Evanđelje: Lk 7,1-10

Prvo čitanje:
1Kr 8,41-43
Drugo čitanje:
Gal 1,1-2.6-10

Zborna molitva
Tvoj se promisao, Gospodine,
u odlukama ne vara:
ukloni što nam je štetno,
udijeli što pomaže za
vremeniti i vječni život.
Po Gospodinu.

Satnik, plemeniti čovjek koji se
brine za svoga slugu, nije susreo
Isusa. No, čuo je za njega. Ono što
je čuo, bilo je dovoljno da
povjeruje u njega. S tom vjerom,
oslonjenom na riječ i
svjedočanstvo drugih, šalje k Isusu
poslanike s molbom da mu ozdravi
slugu. Vjera se rađa iz slušanja
(„ex auditu“), iz posluha njegovoj
riječi. Ne traži provjeru u gledanju,
u viđenju, nego se u povjerenju
prepušta snazi Božje riječi i
svjedočanstvu braće u vjeri.

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU
29. svibanj 2016.

Br. 22 god. X

29.05.2016. - 05.06.2016.

JASTREBARSKO

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. NIKOLE B.,

Br. 20 god. X

BUDIMO KRISTOVE SLUGE!
Nakon snažnih spasenjskih poruka liturgije uskrsnog vremena Crkva nas slijedom
liturgijskih čitanja ponovno uvodi u Isusovo javno djelovanje. U evanđeljima opisani
događaji žele nas potaknuti na promjene u našim životima te na prihvaćanje i odaziv
na Isusove pozive. U ovoj godini milosrđa liturgija današnje nedjelje potiče nas na
produbljivanje svoje vjere u Boga, ali i na preispitivanje našeg odnosa prema onima
koji iskreno traže Boga - jesmo li im uzor, pomoć i zaštita ili okrutni suci. Kralj
Salomon u svojoj molitvi prilikom otvorenja jeruzalemskog hrama ispovijeda svoju
vjeru i privrženost Bogu jedinomu. Obećavajuća je njegova otvorenost i susretljivost
za pripadnike drugih naroda koji traže Boga. Vjeruje da Bog voli sve ljude i poziva ih
k sebi, svjestan da im mi u tome možemo pomoći. Iskreni vjernik tu će težnju
prepoznati i nastojati svojim načinom života ne povrijediti Božju ljubav. Naša vjera
razvija se danima i godinama, svaka faza ljudskog života ima svoju posebnost.
Važno je trajno izgrađivati i produbljivati svoju vjeru, a na tom putu posebnu ulogu
ima nedjeljna euharistija. Susret s živim Bogom u riječi i pod prilikama kruha i vina
od samog je početka temelj Crkve. Rimski satnik u današnjem Lukinom evanđelju
primjer je poniznog i iskrenog molitelja. Njegova dobrota i jednostavnost posebno je
naglašena u brizi za bolesnog slugu. Očito da je sluga svojim savjesnim radom,
svakodnevnim obavljanjem poslova s ljubavlju i poštovanjem, svog gospodara
potaknuo na brižnost i traženje pomoći u smrtnoj opasnosti. Vrijedni sluga potiče nas
da volimo posao koji radimo, da ga obavljamo savjesno i dosljedno te da cijenimo
svaki rad i osobe koje ga obavljaju. Isus je pred okupljenim mnoštvom pohvalio vjeru
rimskog satnika te ozdravljenjem sluge uslišao njegovu molitvu. Ovom gestom Isus
tada Židovima, a i nama danas, šalje jasnu poruku da Božja ljubav ne poznaje
granice, boju kože ni stalež kojem netko pripada. Bog prihvaća svaku iskrenu
molitvu, potiče nas na ljubav prema svakom čovjeku koja se može očitovati i u našim
dobrim djelima. Sveti Pavao prvi je u potpunosti shvatio Isusovu želju da se
Radosna vijest proširi do svakog čovjeka dobre volje. Svojom dosljednošću borio se
protiv onih koji su krivo naučavali i željeli uvjetovati obraćenike iz područja gdje nisu
živjeli Židovi. Prilika nam je danas zapitati se bijući se u prsa, jesmo li dostojni zvati
se Kristovima, jesmo li spremni ljubiti Boga i bližnjega iskreno i zauzeto?
Prepoznajemo li vrijednosti u ljudima oko nas i cijenimo li njihova dobra djela?
Moramo biti svjesni da uvjet za iskren, životni susret s Kristom nije pripadnost nekom
narodu ili kulturi nego živa vjera kako nam se u njemu uistinu objavljuje Bog. Događa
se da ostanemo zatvoreni sami u sebe uvjereni da smo uvijek u pravu, isključujući
druge. Moramo biti svjesni da spasenje ne ovisi o pripadnosti ovoj ili onoj skupini
nego o djelatnoj i hrabroj vjeri u Isusa.
● U petak u 20,00 sa krizmanici imaju susret u Pastoralnom centru.
● Svibanjske pobožnosti su svaku večer u župnoj crkvi u 18,30 sati, a
u Cvetkoviću po dogovoru.. Posebno pozivamo naše prvopričesnike i
krizmanike da dođu na svibanjske pobožnosti.
● Liturgijska zajednica ima sastanak u petak u 20,00.
● U subotu je sastanak za ministrante u 11 sati
● Vjerski tisak: Glas koncila,Mak

BLAGDAN PRESVETOG SRCA ISUSOVA
Slavi se u petak nakon blagdana Tijelova i stoga je lipanj mjesec posvećen Presvetom
Srcu Isusovom. Srce je postalo simbolom uzvišene Kristove ljubavi uglavnom u
europskoj civilizaciji, dok se u Bibliji srce više smatra sjedištem znanja negoli ljubavi. Sa
pobožnosti Presvetom Srcu Isusovu povezana je i pobožnost Bezgrješnom Srcu
Marijinu. Središnje svetište u Hrvatskoj bazilika je Srca Isusova u Zagrebu, kojom
upravljaju isusovci. Oni također izdaju i Glasnik Srca Isusova i Marijina koji je namijenjen
promicanju pobožnosti Srcu Isusovu. Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu nalazimo kod
srednjovjekovnih mistika, kao što su Julijana iz Norwicha, Francisca Rimska i sv.
Bonaventura. U 16. st. njegovali su je kartuzijanci i kasnije isusovci. Sv. Ivan Eudes u 17.
stoljeću dao joj je teološki temelj. Poticaj za uvođenje blagdana Srca Isusova, došao je iz
francuskog grada Paray le Moniala nakon ukazanja Srca Isusova sv. Mariji Margareti
Alacoque 1675. godine. Sv. Margareta Marija imala je od 1673. g. do 1675. g. nekoliko
viđenja Srca Isusova. U jednom od posljednjih koje se obično zove "veliko ukazanje", 16.
lipnja 1675., u tijelovskoj osmini, Isus daje nalog za uvođenje blagdana Srca Isusova:
"Stoga od tebe tražim da prvi petak nakon tijelovske osmine bude posvećen naročitom
blagdanu u čast moga Srca, da mu se na taj dan učini časna naknada i prošnja
naknadnom pričešću kako bi se naknadilo za sve nedostatke poštovanja dok je moje
Tijelo u Euharistiji bilo izloženo na oltarima." Na svršetku poruke Isus obećaje nagradu
svima onima koji budu svetkovali blagdan njegova Srca: "Obećajem ti da će se moje
Srce raširiti da obilno izlije bujice svoje božanske ljubavi na sve one koji mu budu
iskazali tu čast, i koji će nastojati da je i drugi iskazuju." Tek 1765. godine papa Klement
XIII. dopustio je slaviti blagdan Srca Isusova i to samo za one koji su izričito tražili. Bili su
to poljski biskupi onoga vremena i rimska Nadbratovština Srca Isusova. Ubrzo su
blagdan prihvatili redovnice Reda Pohođenja kojemu je pripadala sv. Margareta, cijeli
Rim, potom biskupi i kraljica francuskog naroda, poglavari i članovi Družbe Isusove i tako
se za kratko vrijeme proširio gotovo cijelom Crkvom. Nakon što je slavljenje blagdana
Srca Isusova brzo prošireno po mnogim biskupijama svijeta i velikih duhovnih plodova
koje je donijelo, papa Pio IX. je 1856. g. posebnim dekretom odredio da se blagdan
službeno slavi u cijeloj Katoličkoj Crkvi, osobito s obzirom na potrebu zadovoljštine za
grijehe. Misa i oficij odobreni su 1765. a općevažeći su postali 1856.. Jules Chevalier,
utemeljitelj Misionara Presvetoga Srca Isusova je sebe i svoje djelo uvijek povjeravao
Majci Božjoj. Majku Božju je štovao pod imenom Notre Dame du Sacre–Coeur (Majka
Srca Isusova), a sam Isus je prvi misionar toga Srca, jer nam je prvo objavio Božju ljubav
prema nama.

