NEDJELJA, 03.09.2017., DVADESET DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
Plešivica 11 sati 1)JOSIP, god. i LJUBICA Ivančić i VLADO Dumić

SUBOTA, 02.09.2017., Kalist; Severina
Gornja Reka 20 sati 1)NIKOLA Golojuh i ob. Horvat

PETAK, 01.09.2017. Konstancije; Tamara

ČETVRTAK, 31.08.2017, BDM od Suza
Plešivica 20 sati 1)+STJEPAN pačić, 30. dan

SRIJEDA, 30.08.2017., Feliks i Adaukt

UTORAK, 29.08.2017., Mučeništvo Svetog Ivana Krstitelja

PONEDJELJAK, 28.08.2017., sv. Augustin, biskup

RASPORED SVETIH MISA
28.08.2017. – 03.09.2017.

Evanđelje:
Mt 16,13-20

Drugo čitanje:
Rim 11,33-36

Prvo čitanje:
Iz 22,19-23

„Isus zapovijeda učenicima
da nikomu ne kazuju da je on
Krist. Time priznaje
uzvišenost i posebnost
njihove spoznaje, ali i
nedostatnost spoznaje onih
koji su ga smatrali prorokom.
Apostolima je, po prvaku
Petru, bilo dano da spoznaju
ono što se ne da spoznati
umom i tjelesnim vidom,
nego Darom, Očevom
objavom. Crkva i danas,
vjerna Duhu Svetomu,
čuvarica je očeve objave te
ima moć spoznaje koja ide
onkraj vidljivoga i
spoznatljivoga.“

27. kolovoz 2017.
2017

DVADESET PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Br. 88 god. X

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA,
ČENIKA, PLEŠIVICA
27.08.2017. – 03.09.2017.

Današnjim odlomkom iz Matejeva evanđelja u Petrovoj ispovijesti vjere u
Krista - Sina Božjega svi smo, kao i apostoli tada, pozvani na propitivanje tko
je Isus za nas, na kojem je mjestu u našem životu te jesmo li uistinu kršćani na
pravi način. Cilj Isusovog pitanja bilo je opredjeljenje apostola. Svatko od nas
treba u svojoj savjesti dati najvažniji odgovor svojega života. Zapravo, taj se
odgovor događa ili ne događa svaki dan , svaki tren našega života, ovisno o
tome koliko smo iskreni, koliko u svom srcu imamo ljubavi i poštovanja prema
bližnjima. Stoga, tko si nije odgovorio na pitanje tko je moj bližnji, taj ne može
istinski ni odgovoriti na pitanje tko je Isus za mene, koje mjesto pripada Isusu u
mojem životu. On nam je objavio da je Put, Istina i Život. Pozvao nas je na
nasljedovanje i vjeru u dobrotu i poštenje. Tako ćemo ga prepoznati kao Boga Spasitelja. Isus je postao čovjekom da bi palog čovjeka spasio i opravdao
Božjom milošću po svojoj muci, smrti i uskrsnuću. Ta je milost zapravo dokaz
Božje ljubavi prema čovjeku koji postaje Božji prijatelj, štoviše - ljubljeni sin.
Isus nam se iz ljubavi potpuno predaje te nam želi biti radost, pomoć i snaga u
svim životnim situacijama. Petar je svojim javnim priznanjem da je Isus Mesija,
Božji pomazanik, kojega su naviještali proroci u Starom zavjetu, potaknuo
Isusa na objavu njegovog plana o osnivanju zajednice vjernika novog naroda
Božjega - Crkve, kojoj će Petar biti predsjedatelj. Znamo da je Petar u
Isusovom srcu imao posebno mjesto, u bitnim trenucima izbora i odaziva
pozivu, u kasnijim situacijama tijekom hoda za Isusom on je prednjačio pred
ostalim apostolima. Stoga će on, i njegovi nasljednici do danas, po svojoj službi
biti oslonac i jamac vjernosti Isusovom nauku, bit će čuvari svega što je Isus
ostavio Crkvi, trebat će voditi brigu o povjerenoj zajednici vjernika. Ljudima će
svojim djelovanjem olakšavati ostvarenje i ulazak u kraljevstvo Božje. Na
svakoj se euharistiji spominjemo pape kao Kristovog namjesnika na zemlji i
Petrovog nasljednika, moleći Oca nebeskog za ustrajnost, snagu i dosljednost u
naviještanju Božje riječi i autentičnost u djelovanju. Papa vrši od Boga danu
službu vrhovnog pastira i učitelja vjere pa smo kao vjernici dužni izražavati mu
svoju vjerničku poslušnost i poštovanje. Apostoli su također naviještali i
svjedočili Isusov život, pozivali su vjernike na nasljedovanje uskrslog Krista i
prihvaćanje ljudi s njihovim problemima i manama, jer svi su ljubljena djeca
Božja te zaslužuju poštivanje. Pitajmo se na kraju koliko smo „nasljednici
apostola“?

TKO JE ZA MENE ISUS?
ŠTO JE MENI CRKVA?

Župni oglasi:
● 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 danas nas zatičeš svojim pitanjem: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?”
Što mi vjernici, koji svake nedjelje idemo na misu, držimo o
njemu? Što ti, kao kršćanin, držiš o Isusu? Na nama je da u
dubinama svoje savjesti odgovorimo na to pitanje, a potom smo
pozvani da kao Isusovi svjedoci to isto svjedočimo i svijetu.
Isusov program vezan je uz križ, odricanje. Svoje učenike
poziva da ga u tome slijede, prepoznaju i prihvate. To će biti
najteže za Isusove učenike, nekad i danas. Druge logike Isus ne
poznaje: spašavati svoj život znači gubiti; darovati svoj život,
kao što je to Isus učinio, to znači otkriti pravi smisao života.
Čudesa evanđelja ponavljaju se iz dana u dan. Međutim, Ti, Isuse,
želiš da Te prepoznamo i kao onoga koji mora ići u Jeruzalem. U
nama se, kao i u Petru, sve buni na takav ishod Tvog poslanja.
Treba umrijeti da bismo postali sjeme za novi, uskrsnuli život.
Kako se svi radije okrećemo putu laganog, a opiremo se čitavim
bićem svakom trpljenju. A ipak, bez toga se ne može biti Tvoj
učenik...
Ti, Isuse, pitaš Petra i apostole i mene i sve nas: “A vi, što vi
kažete, tko sam ja?”
Isuse, Ti si za mene zahtijevni Učitelj! No, Ti me izdižeš iznad
svega što pripada starom svijetu. U Tebi nalazi smisao i moja
patnja i moja radost.

21. nedjelja kroz godinu A (Mt 16,13-20)

