RASPORED SVETIH MISA

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA, PLEŠIVICA
21.01.2018. – 28.01.2018.

22.01.2018. – 28.01.2018.
PONEDJELJAK, 22.01.2018., Sv. Vinko, đakon i mučenik
Br. 109 god. X

UTORAK, 23.01.2018., Emerencijana, Ema, Vjera

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
21. siječanj 2018.

SRIJEDA, 24.01.2018., SV. FRANJO SALEŠKI

ZRNJE

ČETVRTAK, 25.01.2018., OBRAĆENJE SV. PAVLA
18 sati 1) IVAN Režek i ob. 2) DRAGUTIN i NIKOLA Tomičak, god.

PETAK, 26.01.2018., SV. TIMOTEJ I TITO, BISKUPI

SUBOTA, 27.01.2018., Sv. Anđela Merici, djevica
18 sati + PETAR I FRANCA Pavlaković

NEDJELJA, 28.01.2018., ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
11 sati + MIRICA i IVAN Beber i ob Lukina

Prvo čitanje:
Jon 3,1-5.10
Drugo čitanje:
1Kor 7,29-31
Evanđelje:
Mk 1,14-20

Ostaviti mreže i pritom ostati
ribar. Čudesnost Isusova poziva i
obečanja uvodi učenike u istinu
da im na početku nije dano
razumjeti put vjere i da je
obećano uvijek više od
očekivanoga. Učenici su pozvani i
dalje biti „ribari“, ali je potrebno
ostaviti „stari alat“, stara umijeća
i stečena znanja i sigurnosti.
Obraćenje se tako tiče
sveukupnosti života i potpune
otvorenosti obećanomu.
Obraćenje se ne tiče samo
grješnoga života, nego smjera na
potpunu izručenost Kristovoj
novosti života.

BOGU NITKO NIJE NEVAŽAN!
Ova je nedjelja prožeta Božjim pozivima pojedincima da se odvaže promijeniti
dosadašnji život i učiniti za Njega nešto važno i plemenito, a suvremenicima čudno,
neprihvatljivo i šokantno. Izraelci su u biblijskim knjigama opisivani kao vrlo isključiv narod kad
je u pitanju vjera u jednoga Boga, jer su sebe smatrali izabranim narodom. Stoga ne čudi
strah i neodlučnost proroka Jone da ide propovijedati u poganski grad Ninivu. Na prvi pogled
izgleda kao da Bog od čovjeka uvijek traži nešto nespojivo sa stvarnošću u kojoj živi. Joni se
objavljuje jer želi spasenje i takvih ljudi poput Ninivljana pa ga šalje na put neizvjesnosti. Jona
nije ni znao što će propovijedati. Odupirao se i bježao od Boga. Ipak, odlazi i poziva ih na
obraćenje kako bi se spasili od propasti. Začudo, Ninivljani su se obratili, činili su pokoru,
odbacili su svoju grešnost i prihvaćaju Boga, pouzdaju se u Njega te se oslanjaju na Onoga
koga im je Jona navijestio. Prihvaćaju novi, bolji, Božji svijet te drugima naviještaju tu radost.
Između ostalih, i ovim izvještajem iz knjige o Joni, Bog nam pokazuje kako je spreman svim
ljudima i narodima pružiti priliku za spasenje.
Tu ponudu ostvaruje po ljudima koje izabire da budu Njegovi svjedoci. Pavao nas u
odlomku iz poslanice Korinćanima poučava kako svaki naš čin, svako naše djelo treba biti
usmjereno ka vječnosti. Nemamo vremena odgađati, trebamo žuriti i tražiti pravi trenutak da
učinimo nešto lijepo za Boga i čovjeka. Da bismo tako mogli djelovati potrebno je korjenito
obraćenje po kojem objavljenog Boga prihvaćamo kao jedinoga i pravoga. Trebamo učiniti
veliki zaokret odbacujući svoju grešnost. Evanđelist Marko danas nam svjedoči o odazivu
prvih učenika, koji su u Isusovu pogledu i pozivu prepoznali Božju milinu te dozvolili Bogu da
uđe u njihov život i potpuno ga promijeni. Isusov pogled otkrio im je Božju dobrotu i milost te
se odazivaju na nasljedovanje a da zapravo ne znaju kamo idu i što će govoriti. Činjenica je i
ta da su ga prvi učenici već tražili budući im ga je Krstitelj objavio. Borili su se u sebi, jedan dio
njih i dalje je želio ostati na obali jezera i krpati mreže, loviti ribu na pučini. Ipak, odazivaju se
imajući povjerenja u Isusa. Shvaćaju da u potpunosti trebaju promijeniti svoj stil života, čine
zaokret. Isus tako čini sa svakim tko se odazove - vadi nas iz dosadašnje sredine i uvodi u
novi svijet. Na nama je da budemo spremni prihvatiti taj novi svijet, a ostaviti iza sebe onaj
stari. Isus nam objavljuje Radosnu vijest da Bog spašava svakog čovjeka te da trebamo imati
povjerenje u Njega, koji je prisutan u našim životima. Bog i nas danas poziva da ostavimo
nebitne stvari koje nas udaljavaju od Njega i ljudi te da dosljedno nasljedujemo Isusa. Na tom
putu nećemo biti sami jer On nas traži i čeka naš odgovor - uvijek je s nama. Vrijeme se
ispunilo. Među nama je kraljevstvo nebesko. Vjerujmo u veselu vijest i budimo hrabri i
odvažni!

DUHOVNE PRIČE
Otac Ilija ispričao je zgodicu o starcu koji je živio u hramu. Došli su
mu đavli govoreći; - Idi iz naše kuće. Starac im odgovara: - Ovo je moja kuća,
nije vaša. Kada već nije htio izaći, počeli su mu trgati palmine grane i
razbacivati ih po hramu. On je to mirno gledao i poslije sve skupio. Kad su
vidjeli da ni to ne koristi, uzeli su ga za ruku i dovukli do vrata. Kada je došao
do vrata i vidio da nema šale, trgne snažno svoju ruku i zaviše: "Isuse,
pomozi!" Đavli su se odmah razbježali.
Starac sjedne i počne plakati. Gospodin ga upita: - Zašto plačeš?
Starac odgovori: - Kako oni mogu ovako nešto učiniti jednom čovjeku u
Tvojemu hramu? Uzvrati mu Gospodin: - Bio si nehajan. Je si li vidio da sam
bio uza te čim si me zazvao. Zato ti kažem da je potrebno mnogo truda uložiti
u duhovni život, ako se tako želi živjeti. Gdje nema patnje, nema ni Boga
blizu. Jer, Bog se je patnjom preko križa približio.
Dragi prijatelji, i mi se često ponašamo poput ovo starca. Čekamo kraj
naših vlastitih snaga kako bi zazvali Gospodina u pomoć. U evanđelju čitamo
kako su se apostoli Isusu odazvali na prvi poziv. Potaknuti njihovim
primjerom, nemojmo čekati posljednji trenutak, već zaživimo s Gospodinom
kako bi uvijek imali zaštitu u Njemu.

Župni oglasi:
● U četvrtak, 25.01.2018., je sveta misa u Pavlovčanima u 11 sati.

● Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike je po redovitom rasporedu.
● Možete kupiti knjigu „Duhovna baština Stepinčeva i
Kuharićeva zavičaja“. Cijena knjige je 200 kuna.
● Možete kupiti kalendare za iduću godinu.
● Vjerski tisak: Glas koncila, Srce Isusovo

