1)DRAGICA
DRAGICA Gregorić, god. i VJEKOSLAV Gregorić i ob.

NEDJELJA, 28.05.2017. SEDMA USKRSNA
BRANKO i KATICA Režek 2)DRAGA Mišić,
Plešivica - groblje 11 sati 1)BRANKO
30. dan 3)VINKA Borić 4)NIKOLA Haramija i ob.
5)MIRKO Šeperić, FRANCA i FRANJO Lacković
.
6)JURAJ i VJEKOSLAVA Pačić

SUBOTA, 27.05.2017., sv. Augustin Canterburyjski, biskup; Bruno; Tin
Gornja Reka 19 sati
1)ANDRIJA Patrčević, god.

PETAK , 26.05.2017., sv. Filip Neri, pzb.; Gospa od Karavaja; Zdenko

Plešivica 19 sati

ČETVRTAK 25.05.2017., UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SPASOVO; Grgur VII, papa

SRIJEDA, 24.05.2017., Marija Pomoćnica; Vinko; Suzana; Šimun

UTORAK , 23.05.2017., Deziderije;Željko; Željana; Nadan

PONEDJELJAK, 22.05.2017, sv. Rita, red.; Julija; Jagoda; Helena; Jelena

RASPORED SVETIH MISA
22. 05. 2017. – 28. 05. 2017.

Iv 14,15-21

Evanđelje:

1 Pt 3, 15-18

Drugo čitanje:

Dj 8, 5-8.14-17
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ŠESTA USKRSNA NEDJELJA

Prvo čitanje:

Br. 74 god. X

21.05.2017. - 28.05.2017.

MUČENIKA,
ČENIKA, PLEŠIVICA

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA

Prvo nam čitanje svjedoči o plodonosnim aktivnostima netom
izabranih i potvrđenih suradnika apostola Petra i Ivana. Nisu dugo
trebali čekati da se obistine Isusova obećanja kako će činiti mnoga
znamenja, kako će ozdravljati bolesne i drugima donositi radost i
mir. Filip je po snazi Duha Svetoga propovijedanjem mnoge među
poganima potaknuo na obraćenje nakon kojeg je uslijedilo krštenje.
Već tu nam se očituje poštivanje prvenstva apostola Petra koji dolazi
s Ivanom i svim obraćenicima podjeljuje sakrament potvrde. Oni su
bili poslužitelji Riječi i molitelji. Cilj im je bio proslava Boga i
nastojanje da se izvrši navješteno spasenje. Činjenica je da su prvi
kršćani bili okupljeni u malim zajednicama koje su činile manjinu u
odnosu na pogane pa su za uzor, primjer i poticaj uzimali Krista. On
se nije ponašao kao većina nego je ostao vjeran Očevim planovima.
Pogani su tražili objašnjenje takvom ponašanju, a prvi kršćani mogli
su im ispravni odgovor dati samo onda ako su poznavali svoju vjeru
i dosljedno je živjeli po djelima ljubavi. I mi danas trebamo biti
svjesni da svaki naš postupak, svaki korak i svaka naša riječ trebaju
biti svjedočki, prepoznatljivi u Kristovom duhu. Istina, ponekad će za
dobru stvar trebati podnijeti patnju, ali to nas čini i ostavlja
Kristovima. Ivan nas potiče na čuvanje i vršenje zapovijedi Božjih, a
ona se najbolje očituju u ljubavi prema Kristu, koji nam obećava
Branitelja te da nas neće ostaviti same. U vrijeme progona kršćani su
itekako bili svjesni Božje prisutnosti među njima. Nažalost, ljudi su
često skloni Boga zanemariti, odbaciti u trenucima kad im je sve
dobro u životu. Ako mu se i utječu za pomoć redovito to čine u
poteškoćama, bolestima i nevoljama. Prava kršćanska radost treba se
očitovati i u lijepim trenucima našeg života, da i u zahvalnosti
slavimo Boga. Sveti Pavao je rekao da su plodovi Duha ljubav,
radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota i uzdržljivost – što je
odraz radosti i nade svakog vjernika. Isus nas poziva da se kao
pojedinci i kao zajednica uvijek iznova otvaramo djelovanju Duha
Svetoga kojeg smo primili na krštenju i potvrdi. Tako ćemo u
današnji svijet, na svoje radno mjesto, u svoju obitelj i krug prijatelja
unositi životnu vedrinu i vjerničku radost i nadu.

DONOSIMO LI ŽIVOTNU VEDRINU
I VJERNIČKU RADOST I NADU?!

U petak 26. svibnja u 20 sati pozivamo Vas na svečano
predstavljanje knjige „Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva
zavičaja“ u dvorani pastoralnog centra župe sv. Nikole biskupa
Jastrebarsko.

Župni oglasi:
Danas na Ksaveruševo je proštenje u kapelici na groblju na Plešivici.
Sveta misa je u 11 sati.
Sljedeću nedjelju slavimo Urbanovo i sveta misa je na Plešivici kod
kapele sv. Franje na groblju u 11 sati.
Vjeronauka nema.

6. vazmena nedjelja godine A (Iv 14,15-21)
Gospodine!
Suočenje sa svijetom upozorava na činjenicu da je protivljenje,
čak i progonstvo, sastavni dio evanđeoskog života. Uvijek je
Tvoja riječ takva da ne da mira. Kada Crkva ili kršćani svojim
životom više nikoga ne izazivaju, ničim ne iznenađuju, postoji
opasnost da se posumnja u životvornost vjere. Kao i u prvim
kršćanskim stoljećima, tako i danas, kršćani su pozvani pred
sudištem svojih bližnjih “dati razlog nade” koja je u njima.
Zašto bih se trudio da svojim stavovima ne izazovem
protivljenje? Nisam li tada premalo evanđeoski? Isus mi kazuje o
Branitelju koji će pomoći nadići prepreke koje stoje na putu
Riječi. Bitno je da kršćanina ništa ne odvoji od ljubavi Kristove:
“Ni nevolje, ni progonstvo, ni mač!”
Gospodine! Treba mi Branitelj, Branitelj milosnog života, Onaj
koji će dati riječ kada bude trebalo svjedočiti za Riječ.
“Neću vas ostaviti siročad!” Hvala ti, Isuse, za utjehu ovih riječi.
“Šaljem vam Duha Branitelja!”

