1)KATARINA
KATARINA i VJEKOSLAV Sirovica

Plešivica 11 sati

NEDJELJA, 24.09.2017., DVADESET I PETA NEDJELJA
ELJA KROZ GODINU

Gornja Reka 19 sati

SUBOTA, 23.09.2017., sv. Pijo iz Pietrelcine – KVATRE

PETAK, 22.09.2017., Toma Vilanovski

Plešivica 19 sati

ČETVRTAK, 21.09.2017, SVETI MATEJ, ap. i ev.

SRIJEDA, 20.09.2017., sv. Andrija Kim i drugovi

UTORAK, 19.09.2017., sv. Januarije, bp.

PONEDJELJAK, 18.09.2017., Josip Kupertinski

RASPORED SVETIH MISA
18.09.2017. – 24.09.2017.

Evanđelje:
Mt 18,21-35

Drugo čitanje:
Rim 14,7-9

Prvo čitanje:
Sir 27,30–28,7

staviti pred istinu o nama samima.

oprosta? Danas nas Božja riječ želi

opraštati onima koji su potrebni našeg

potrebni oprosta i kao takvi spremni

granica? Svjesni da smo uvijek

svoje grešnosti, slabosti, svojih

takvu sliku o sebi? Ili smo svjesni

pravednicima. No, na čemu gradimo

na opraštanje. Možda sebe smatramo

molitvama, nego po našoj spremnosti

otkriva toliko po našim djelima i

Koliko smo Kristovi, često se ne

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
17. rujna 2017.

Br. 91 god. X

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA,
ČENIKA, PLEŠIVICA
17.09.2017. – 24.09.2017.

Na vrlo jasan način, u današnjim liturgijskim čitanjima provlači se tema
uzajamnog opraštanja. Potiču nas u djelo provoditi onu Isusovu iz
molitve „Oče naš“ … oprosti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima
svojim … Činjenica je da smo kao ljudi različiti i svojeglavi, skloni jedni
druge svjesno ili nesvjesno povrijediti. Međuljudski odnosi bez praštanja
teško se mogu i zamisliti te su uvijek iznova veliki izazov. Mudrac Sirah
poučavao je svoje suvremenike da im iskreno priznanje o potrebi Božjeg
opraštanja za učinjene grijehe daje primjer kako opraštati ljudima koji im
nanose nepravdu, vrijeđaju ih, omalovažavaju ili čine zlo. Znamo da su
Izraelci u svom načinu razmišljanja mržnju i ljubav doživljavali kao
konkretna djela kojima ljudi drugima škode ili pomažu. Stoga možemo
zaključiti kako mudrac pojašnjava da prestati s mržnjom ili oprostiti znači
prestati činiti zlo protiv bližnjega i biti spreman nastaviti s mirom i
poštovanjem. U svom egoizmu možemo upasti u zamku misleći kako ne
trebamo uvijek mi biti oni koji prvi opraštamo, koji drugome činimo
dobre stvari. Uvijek kada nam je teško učiniti prvi korak, dobro je
prisjetiti se da svi živimo od nezaslužene ljubavi Božje, da je on taj koji
nas čeka i ide prema nama pa ga trebamo nasljedovati. Praštanje i
velikodušnost daruju nam istinsku radost i slobodu te se udaljavamo od
situacije koja nas je povrijedila. Pomirenje se događa kada jedni drugima
opraštamo. Gdje dvojica ili trojica u njegovo ime tako nešto čine, tu je
prisutno nebo i svijet se počinje mijenjati. Pavao je jasno rekao da ne
ugađamo sebi, nego trebamo voditi računa o dobru bližnjega. Obilježeni
krsnom milošću, kao kršćani živimo za Gospodina svojom
svagdašnjicom, svojim radom pa i umiranjem. Zakoni opraštanja
bližnjemu u Isusovo vrijeme nalagali su da vjernik može oprostiti bratu
do tri ili četiri puta. Petar, misleći da je velikodušan te prilično povećava
mogućnost praštanja, Isusu postavlja pitanje. U izravnom odgovoru Isus
objavljuje da oproštenju nema mjere, da treba opraštati svaki put. Tako
apostole, a i nas danas upozorava na nasljedovanje beskrajnog milosrđa
Božjeg. Mi zapravo ne zaslužujemo Božje oproštenje, nego ga slobodno
prihvaćamo kao dar – često nezasluženo. Ispitajmo danas na misi svoju
spremnost na opraštanje u vidu odricanja od djela i riječi kojima bližnjega
podcjenjujemo, vrijeđamo, potkopavamo. Svjesni da Božje milosrđe
trebamo, tražimo snagu da opraštamo našoj braći i sestrama – bez da
brojimo koliko smo puta to učinili.

KOLIKO SAM PUTA SPREMAN OPROSTITI?

● 14. listopada održati će se zajedničko hodočašće hrvatskih i slovenskih
vjernika u Stičnu (SLO) pod geslom „Zajedno živjeti Marijin poziv“
prigodom 100.-e obljetnice ukazanja Majke Božje u Fatimi.
● Preporučamo pretplatu na MAK – Mali koncil, ukupna cijena pretplate (10
brojeva) iznosi 110 kn, odnosno 99 kn/kom za župe koje primaju više od 10
komada.
● U subotu, 23. rujna, biti će prilika za ispovijed za školsku djecu prigodom
početka školske godine u 11 sati. U NEDJELJU, 24, rujna biti će ZAZIV
DUHA SVETOGA pod misom u 11 sati.
● Možete kupiti knjigu „Duhovna baština Stepinčeva i
Kuharićeva zavičaja“. Cijena knjige je 200 kuna.
● Vjerski tisak: Glas koncila, MAK, Srce Isusovo

Župni oglasi:

Tamo gdje ljudi skupa žive ima napetosti, sukoba, povreda, pa je
onda potrebno i praštanje. No, čovjeku izgleda da je nemoguće
uvijek iznova praštati. Naravni osjećaj za pravdu ne dopušta da se
čovjek pomiri s mnogim nepravdama, s mnogim ranjavanjima u
svakodnevnom životu. Ipak, Isus od kršćana, svojih učenika,
zahtjeva potpuno praštanje.
Otkriva nam se novost Božjega svijeta. To nije novost koja bi
zanemarila pravednost, nego novost koja ističe ljubav. Ovdje je na
djelu velikodušnost i povjerenje u brata. Umjesto da se teretom
prošlosti pogubi grješnik, njemu se opraštanjem daje nada novoga
života. Bog nas ovdje želi ohrabriti da se usudimo, nasuprot
razočaranju, okrenuti stranicu i započeti u novosti života. Tako
nasljedujemo Boga.
Budući da smo iskusnici obilja Božjeg praštanja, i na nama je da
praštamo i tako svakom čovjeku kraj nas dademo nadu novog
radosnog življenja. Praštanjem nasljedujemo Onoga koji je uništio
snagu grijeha i čovjeku dao nadu Kraljevstva nebeskoga.
Nadahni, Gospodine, kršćane, da budu svjedoci Tvoje blizine i nositelji
Tvoje ljubavi!

24. nedjelja kroz godinu A (Mt 18,21-35)

