Plešivica 11 sati 1)JOSIPA i PAVICA Mulig i ob.

NEDJELJA, 02.07.2017. 13. KROZ GODINU

Gornja Reka 20 sati 1)Na nakanu Majci Božjoj

SUBOTA , 01.07.2017., Aron; Stela; Zvjezdana

PETAK , 30.06.2017., Prvomučenici Svete Rimske Crkve

Plešivica početak klanjanja u 18 sati
19 sati 1)PETAR Lacković i ob. 2)JOSIP Rubinić, 30. dan
3)PETAR i ŠTEFANIJA Gregorić, god. 4)BRANKA
KATARINA Mišić, 30. dan 5)ob. Jagunić
Jagunić, PETAR i
DRAGA, JURAJ i ZLATA Čeh 6)VJEKOSLAVA i
DRAGUTIN Popović 7)VLADIMIR Mišić, god. i ob.
8)PETAR i ANA Gojak i ob. 9)PETAR Brajak 10)DRAGA i
VJEKOSLAVA Škoc, god. i ob.

ČETVRTAK 29.06.2017., SV. PETAR I PAVAO, apostoli

SRIJEDA, 28.06.2017., sv. Irenej, bp. i mč.

UTORAK , 27.06.2017., sv. Ladislav, zaštitnik Nadbiskupije

PONEDJELJAK, 26.06.2017, Ivan i Pavao;Vigilije; Zoran

RASPORED SVETIH MISA
26. 06. 2017. – 02. 07. 2017.

Evanđelje:
Mt 10,26-33

Drugo čitanje:
Rim 5,12-15

Prvo čitanje:
Jr 20,10-13

Kristovo ohrabrenje „Ne
bojte se“ oslanja se na Božju
providnost, na pouzdanje u
njegovu brigu za svakoga
čovjeka. Slika vrapca, koji
„ne pada na zemlju bez Oca
vašega“, govori kako sve stoji
u Bogu, pa i onda kada
stvorenje iskuša smrt. Nevolje
i smrt nisu napuštenost od
Boga. U njegovu naumu
ljubavi i smrt ima mjesta jer
je i ona pobijeđena. Bog je
onaj koji pro-viđa.On vidi
unaprijed;vidi prije i vidi
dalje od našega pogleda.
Pouzdanje je oslanjanje na
Božji pogled ljubavi. Pouzdati
se znači osloniti se na Boga
koji vidi ono što mi ne vidimo.

25. lipnja 2017.
2017

DVANAESTA
AESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Br. 79 god. X

25.06.2017. - 02.07.2017.

MUČENIKA,
ČENIKA, PLEŠIVICA

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA

Između ostalih kvaliteta i karakteristika starozavjetnih proroka, u
današnjem prvom čitanju izrazito je naglašena vjernost Božjoj riječi
unatoč osporavanju i ugrožavanju okoline, do te mjere da je u pitanju
njegov nauk i vlastiti život. U tim teškim trenucima čovjek, prorok
često može osjetiti samoću, napuštenost od svih - čak dobiva dojam
da ga je i sâm Bog napustio. Nije u tome ništa čudno jer i Isus je na
Golgoti osjetio tu „samoću“ te zavapio: „Bože moj, Bože moj! Zašto si
me ostavio?“ Prorok pravednik prijetnja je iskvarenom društvu, budi
uspavale savjesti jer opominje zbog učinjenih prijestupa. Svi bojažljivi
ostavljaju ga, a Bog ostaje s njim kao štit i utjeha. Prorok živi i ustraje
u tom pouzdanju u Boga. Pavao u svojoj poslanici Rimljanima govori
o podijeljenosti u svakom čovjeku - na jednoj je strani život, a na
drugoj tama i smrt. Zapravo postavlja nauk o istočnom grijehu.
Svjestan sličnih podjela u zajednici vjernika prvih kršćana, potiče
njih, a i nas danas, da se u životu više držimo Kristove strane, da
slijedimo Kristov nauk, jer On je „novi Adam“. Tako ćemo, prema
Njegovu obećanju, sa sigurnošću obilovati milošću Božjom i u
konačnici zadobiti vječni život. Očito je da po Kristovim zaslugama
dobivamo više nego što smo po Adamu izgubili. Pavao je uvjeren da
je po Kristovoj smrti i uskrsnuću zlo slomljeno u korijenu. Istina, to
ne znači da će ono nestati iz svijeta, ali obećano nam je da ono neće
nadvladati dobro. Matej nam u današnjem evanđelju zaokružuje
glavne misli ove nedjelje - neustrašivost i vjernost. U svojem
misijskom naviještanju Isus je objavio temeljna načela i smjernice
poslanja proroka, apostola, Crkve, zapravo svakog vjernika i čovjeka.
On nas sve hrabri i potiče na neustrašivost pred progoniteljima, koja
je tijekom povijesti Crkve bila prepoznatljiva krepost gorljivih
misionara. Ona je očito plod Duha, koji potiče na javno djelovanje i
svjedočenje. Kad smrt shvatimo kao nešto što nam svakako dolazi u
susret, dogodi se prije ili kasnije po Božjoj providnosti. Kao vjernici
trebamo je prihvatiti kao prijelaz iz ovozemnog u vječni život pa je
najnormalnije da Bogu „prepustimo“ svoj rad i život. Na nama je
hoćemo li odgovoriti na Božji poziv!

NEUSTRAŠIVOST I VJERNOST - ODLIKA ISUSOVIH
UČENIKA!

Župni oglasi:
● U četvrtak je godišnje klanjanje u župnoj crkvi u 18 sati.
● Možete kupiti knjigu „Duhovna baština Stepinčeva i
Kuharićeva zavičaja“. Cijena knjige je 200 kuna.

Crkva 29. lipnja slavi svetkovinu apostolskih prvaka, svetih
Petra i Pavla - prvih evangelizatora u službi Isusa Krista. Petar i
Pavao, koliko god imaju povijesno značenje, toliko su njihove
osobe postale i simboli Kršćanstva i naviještanja Radosne
vijesti. Petar i Pavao su glasnici božanske vijesti čovječanstvu.
Dva su to različita čovjeka koji se dopunjavaju i koji vode
prema punini Isusa Krista. Nema sumnje da je Pavao bio vrlo
uvjerljiv i bistar propovjednik, a Petar uvjerljiv svjedok. To
nam također govori da su svi ljudi, bez obzira kojeg su
karaktera, sposobni naviještati i svjedočiti Isusa i njegovo
evanđelje.

Sveti Petar i Pavao – evangelizatori Radosne
vijesti

