1)+BRANKO Tutek

NEDJELJA 20.08.2017., DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU
INU
7,30 sati 1)+PAULINA i DRAGUTIN Hočevar
9 sati
PRO POPULO
19 sati
1)MIRKO i sestra TOMISLAVA Golub
Cvetković 7.30 sati 1)JOSIPA Klopović, god.

SUBOTA, 19.08.2017., sv. Ivan Eudes,, pzb.; Ljudevit; Lujo; Timotej; Tekla
19 sati 1)+PETAR Sirovica, god. i + iz ob. Krcivoj i Sirovica

PETAK,18.08.2017. sv. Jelena Križarica; Jelka; Jela; Leonardo
19 sati 1)ANA i EDO Jutriša i ANKICA Vitić 2)Miroslav Čunko, god.
3)BORIS Mačešić,30. dan 4)LJUBICA Capek 5)LJUBICA
LJUBICA Miladin
6)JANKO Kešić, god. 7)Mijo Sedlar, god. 8)+ob.
+ob. Lauder i IVAN Jurković
9)+ob. Dožić 10)+ob. Lizatović 11)+MATIJA i BARICA Keas, FERDO i
LJUBICA Nikolić

ČETVRTAK, 17.08.2017,Miron; Hijacint; Slobodan; Natalija
19 sati

19 sati

7,30 sati 1)IVAN Klemenić, god.
9 sati PRO POPULO

SRIJEDA, 16.08.2017., SV. ROK, pzb.; sv. Stjepan Ugarski

UTORAK, 15.08.2017., UZNESENJE BDM – VELIKA GOSPA
7,30 sati 1)ZORA i FRANJO Hrvoj 2)LJUBOMIR Jugović i ob.
9 sati PRO POPULO
19 sati 1)MARICA Smolčić, god.
Cvetković 7,30 sati
1)IVAN Šegudović, god. 117

PONEDJELJAK, 14.08.2017., sv. Maksimilijan Marija Kolbe, pzb. i mč.; Euzebije
7 sati 1)Za sestre Milosrdnice (žive i pokojne)

RASPORED SVETIH MISA
14.08.2017. – 20.08.2017.

Evanđelje:
Mt 14,22-33

Drugo čitanje:
Rim 9,1-5

Prvo čitanje:
1 Kr 19,9a.11-13a

„“Malovjerni, zašto si
posumnjao?“ Prvi među
učenicima, Petar, nazvan je
malovjernim (oligopiste),
čovjekom male vjere. Tim
imenom Isus prepoznaje
vjeru u srcu učenika, ali ga
suočava s istinom da je ona
još uvijek malena, neznatna –
jer je usmjerena na sadašnji
trenutak (strah pred
utapanjem). Učenik mora
naučiti biti slab, priznati
potrebu Božje pomoći i
njegova oproštenja. Krhka je
vjera onih koji se pouzdavaju
u sebe. Vjera ne počiva na
znanju i sigurnosti, nego na
povjerenju.“

13. kolovoz 2017.
2017

DEVETNAESTA
NAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Br. 86 god. X

13.08.2017. – 20.08.2017.

JASTREBARSKO

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. NIKOLE B.,

Dan 15. kolovoza Crkva katolička po svem svijetu slavi ponajveću
marijansku svetkovinu Veliku Gospu ili Uznesenje Blažene Djevice Marije na
nebo. Središnji je sadržaj svetkovine, da je Marija, kao prvi i jedini čovjek
poslije Krista s njim u nebeskoj slavi "dušom i tijelom". To znači izraz
"uznesena na nebo". Velika Gospa je i dan kada mnogi vjernici hodočaste u
Gospina svetišta. Uznesenje - budućnost vjernika - Riječ "uznesenje" koliko
god navješćuje nutarnji sadržaj onoga što Crkva slavi na Veliku Gospu,toliko
mnogog vjernika stavlja u nedoumicu: što to znači? U čemu je srž, nauk Crkve,
teološka podloga, sadržaj blagdana? Koju to vjersku zbilju, istinu, članak vjere,
ima ovaj ponajveći marijanski blagdan? Crkveni blagdani nikada nisu samo
vanjština, maglovita tradicija, slučajno nastali običaji, pučke svečanosti.
Naprotiv, kršćanski blagdan ili svetkovina je uvijek mnogo više od obične
svakodnevice. On približava vjernika otajstvu! Obnavlja i budi vjeru u Božja
djela i obećanja. Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije upravlja pogled
vjernika k svršetku Marijinog zemaljskog života. Za nju je, kao i za svakog
kršćanina završetak zemaljskog života istovremeno ulaz u vječni život, u
neposredno zajedništvo s Bogom, u nebo, kako se najpopularnije kaže. Crkva
blagdanom radosno proglašava: "Marija je uznesena na nebo!" Ostvarila je
vjerničku, sveljudsku čežnju za nepomućenim, trajnim životom. I još nešto.
Ovdje nije riječ kao kod drugih svetaca, da je Marija iz ovog "života Božje
milosti" prešla u "život Božje slave". Središnji je sadržaj, otajstvo svetkovine,
da je Marija kao jedini čovjek poslije Krista i s njim u nebeskoj slavi "dušom i
tijelom". Ne samo dušom, kako to vjerujemo za druge pokojnike! Otajstvo je u
tome da je ona uznesena, proslavljena, u nebu, i dušom i tijelom, kako će,
prema vjeri Crkve, svi spašenici biti tek na kraju ovog oblika vremena i svijeta,
na sudnji dan, o "uskrsnuća mrtvih", kako stoji u kršćanskom Credu. Isus Krist
je "tijelom i dušom" uzašao na nebo, u Božju slavu (Blagdan Kristova
Uzašašća). Tako i Marija, upravo zato, jer je nedjeljivo povezana s Kristom: kao
njegova tjelesna Majka i najbliža sudjelovateljica u njegovom spasiteljskom
djelu. K tome: Marijino je uznesenje ne samo njezina odlika, nego, kaže
saborski dokument, to je "slika i početak Crkve kakva ima biti u budućnosti".
Marijina otajstvena sadašnjost je obećana budućnost svakom vjerniku! U tom
saznanju se zapravo krije razlog tolikog štovanja i ljubavi vjernika svih dobi i
svih vremena spram Isusove Majke Marije. Marija je uznesena, znači ona je
prvi uskrsnuli čovjek poslije Krista. I kao što je Kristovo uskrsnuće u zajednici
vjernika (Crkvi) djelotvorno njegovom životvornom otajstvenom prisutnošću
(u sakramentima, svetopisamskoj riječi) tako se isto može reci o Mariji. Ona je
prisutnija u svijetu nego ikoja druga žena.

UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE NA NEBO

Župni oglasi:
● Na blagdan Velike Gospe proštenje je u Volavju i Dolu gdje su svečane
mise u 11 sati. U župnoj crkvi su mise u 7,30, 9 i 19 sati, te u Cvetkoviću u
7,30 sati.
● U srijedu 16. kolovoza je POSVETA ŽUPNE CRKVE i u našoj župi je
svetkovina. Također je i Sv.Rok, suzaštitnik naše župe. Sv.Mise su u 7,30, 9
i 19 sati. U Slavetiću je proštenje i sveta misa je u 11 sati.
● Župno hodočašće na Mariju Bistricu je 3. rujna. Polazak je u 6 sati. Cijena je
50 kn. MOŽETE SE UPISATI U ŽUPNOM UREDU.
● Možete kupiti knjigu „Duhovna baština Stepinčeva i
Kuharićeva zavičaja“. Cijena knjige je 200 kuna.
● Vjerski tisak: Glas koncila, MAK, Srce Isusovo

I gle! Po vodi ćemo hoditi i brda premještati. Jer naša je snaga i naša
pjesma – Gospodin!

Međutim, pored svega toga, mi naviještamo Krista raspetoga. I svoje
činimo. Pogledajmo Petra u današnjem evanđelju (Mt 14, 22-33). Dok je
išao s vjerom u Krista, hodio je po jezeru. Kad se uplašio, kad je
pomislio na svoju ljudsku nesavršenost, počeo je tonuti. Tako i mi. Ne
želimo razmišljati o slabostima današnjeg društva ili o mogućem
uzmaku kršćanskih vrednota. Mi vedro naviještamo Krista, mi s
oduševljenjem činimo svoje. U svojoj obitelji. U svome okružju.

Unatoč svojoj tjeskobi i unatoč žalosti zbog tvrdokornosti svojih
sunarodnjaka, Pavao je nastavio svim žarom svoj apostolski rad. Koliko
god Pavao bio velik apostol, nije on – ovdje na zemlji – mogao znati sve
putove i naume Božje. Bog jedini zna, zašto je u ono vrijeme izraelski
narod ostao izvan evanđelja. Bog jedini zna, zašto je u povijesti
praktički nestala nekad cvatuća Crkva Kristova u sjevernoj Africi, u
Egiptu, u maloj Aziji (današnjoj Turskoj). Bog jedini znade zašto i danas
Crkva u Europi kao da odumire zahvaćena kugom ravnodušja, trkom za
užicima i različitim nastranostima. Bog jedini znade zašto se danas
Europa stidi svojih kršćanskih korijena, zašto se uopće postavlja pitanje
isticanja vjerskih znamenja na javnim mjestima. Bog jedini znade zašto
izgleda kao da se ruše istinske obiteljske vrednote…

Zašto si posumnjao?

