RASPORED SVETIH MISA

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA, PLEŠIVICA
4.2.2018. – 11.2.2018.

5.2.2018. – 11.2.2018.
PONEDJELJAK, 5.2.2018., Agata, Modest
Br. 111 god. X

UTORAK, 6.2.2018., Pavao Miki i dr.

PETA NEDJELJA KROZ GODINU
4. veljače 2018.

SRIJEDA, 7.2.2018., Pio IX., papa

Molitva za proglašenje svetim
blaženoga Alojzija Stepinca

ČETVRTAK, 8.2.2018., Jeronim, Jozefina
18 sati 1)JURAJ Popović, god. 2)VJEKOSLAV Vađina, god. i ob. 3)VJEKOSLAV
i ŠTEFANIJA Braje, god. 4)PAVAO i VERONIKA Jagunić i ob.

Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti,
blaženoga Alojzija, pastira i mučenika,
pozvao si da ti služi
kao navjestitelj i branitelj istine
i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi.

PETAK, 9.2.2018., Skolastika, Apolonija

Poslušan tvojoj Riječi
i vođen Duhom tvoje ljubavi,
zauzimao se za siromašne i obespravljene;
ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti,
pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju.

SUBOTA, 10.2.2018., BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC
Gornja Reka 18 sati

NEDJELJA, 11.2.2018., ŠESTA NKG; Gospa Lurdska; Dan braka
11 sati TOMO Katanica, god. i ZLATA Jagodić

Prvo čitanje:
Job 7,1-4.6-7
Drugo čitanje:
1 Kor 9,16-19.22-23
Evanđelje:
Mk 1,29-39

Ponizno te molimo
da nas obdariš svojom radošću
te blaženoga Alojzija ubrojiš
među svece sveopće Crkve,
da bismo ga mogli još predanije slijediti
i uteći se njegovu moćnom zagovoru
u svojim životnim potrebama.
Po njegovim molitvama jačaj proročki glas
Crkve, koji širi nadu u dolazak tvojega
kraljevstva, praćen blizinom i utjehom Blažene
Djevice Marije,
Majke i Kraljice vjernoga ti naroda.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

ISUSOVO POSLANJE U ZNAKU MOLITVE I RADA

Gospa Lurdska, Dan bolesnika - 11. veljače

Budući je u rodnom Nazaretu bio neshvaćen i odbačen, Isus zapravo javno
djelovanje započinje u Kafarnaumu. Izabire Petrovu kuću kao mjesto susreta s
potrebnima, s patnicima i ljudima željnim njegove prisutnosti. Isusov dolazak
u njihovo mjesto bio je veliki dogadaj. Svi su ga željeli vidjeti, svi su se željeli
dotaknuti njegovih skuta - i ozdraviti. Isus ozdravlja Petrovu punicu, a ona
odmah ustaje i poslužuje ih. Evandelist nam hoće reći da po ozdravljenju
odmah slijedi radosno služenje braći ljudima. Ono je odgovor čovjeka na
Isusovu pozornost, blizinu i ozdravljenje. Ozdravljenje pojedinca privlači
druge potrebne istoga poput magneta. I oni bi htjeli biti zdravi, traže Isusa.
Tamo gdje je Isus, otud se povlači zlo. To je ono novo za Isusovu prisutnost u
ovome svijetu i ljudskoj povijesti. Nama se na prvi pogled čini kako je Isusu
sva ta ozdravljenja bilo lako činiti. No, evanđelist Marko nam svjedoči da je
tu snagu i milost crpio iz trajne povezanosti s Ocem u svakodnevnoj molitvi.
Često bi se povlačio na samotna mjesta i molio. To zajedništvo uvijek je
prethodilo njegovom propovijedanju i čudesnim ozdravljenjima. Ako mi
danas želimo biti i ostati njegovim učenicima, možemo to postići samo na
način povezanosti s Ocem u molitvi, na osami. Rano ujutro pravi je trenutak
za susret s Ocem jer tako najlakše planiramo dan koji je pred nama. Središte
Isusovog života nisu svi ti dogadaji ozdravljenja i oslobadanja od zlih duhova,
nego njegova iskrena molitva u osami, njegov susret s Ocem. Njegovo
poslanje sastoji se u objavi Očevog plana spasenja, a to se onda prenosi na
djelovanje Crkve u svijetu. Pretpostavlja se naviještanje Božje riječi i njezina
povezanost s Uskrslim kakva je bila Njegova s Ocem - na osami, u molitvi.
Posljedica Isusovog djelovanja, pomaganja jest da ga svi odjednom traže, žele
biti s njim. I apostoli ih predvode u tom traženju. Istina, to je normalno
ponašanje, pogotovo ako se za života niste sreli nečim približno tako dobrim i
plemenitim. Isus se nije dao zavesti slavom. Odlazi u druga mjesta, drugim
ljudima koji su potrebni kraljevstva Božjega. Sveti Pavao u poslanici
Korinćanima svjedoči, nakon tisuća i tisuća prohodanih kilometara prenoseći
Radosnu vijest, kako se nije štedio u naviještanju. Svjestan je velikih zasluga,
ali ostaje ponizan - sve je to učinio jer je mu je to bila dužnost. Tko osjeti
Isusovu poruku kao smisao svojeg života bit će spreman za nju se žrtvovati i
predati sve svoje. Budimo danas otvoreni za evanđeosku riječ Isusa Krista.
Ona će do nas doprijeti ili je već stigla. Slijedimo ju od Betlehema, preko
Egipta do Jeruzalema i uskrsnuća. Bog je s nama i u nama.

Svjetski se dan bolesnika obilježava svake godine u Katoličkoj
Crkvi 11. veljače. Ovaj svjetski dan utemeljio je papa Ivan Pavao II.
posebnim pismom datiranim 13. svibnja 1992., a kao cilj toga Dana
naznačena je želja da se društvo senzibilizira za potrebe bolesnika, te da im
se osigura bolja zdravstvena skrb. Kao datum obilježavanja Svjetskog dana
bolesnika izabran je 11. veljače, kada se u Katoličkoj Crkvi slavi
spomendan Blažene Djevice Marije Lurdske, budući da je marijansko
svetište u Lourdesu, poznato po brojnim čudesnim ozdravljenjima, postalo
velikim okupljalištem bolesnika koji se ondje dolaze moliti.
Lourdes je prodor neba na zemlju, poziv na molitvu, pokoru i obraćenje.
Gospa se za izvršenje svoje poruke poslužila siromašnom i neukom
mlinarevom kćerkom. Da smo mi birali, vjerojatno bismo izabrali nekoga
drugog. Ali Gospodnji su putovi i misli drugačije od naših. On, a tako i
Majka Božja, izabiru malene i ponizne. U njihovim očima povlašteno
mjesto mogu imati samo ponizne duše. I to je jedna od velikih poruka
Lourdesa. Neraspadnuto Bernardičino tijelo u Neversu svjedoči i danas
kako su Gospodinu mile djevičanske, ponizne i patničke duše. Lurdska
ukazanja potiču cijelu Crkvu na čistoću, skromnost, spremnost na žrtvu te
na molitvu i ljubav prema bolesnicima i siromasima..
Župni oglasi:
● U subotu je povodom spomendana bl. Alojzija Stepinca u Krašiću misno slavlje u 10,30 h, dok je
u Jaski misno slavlje u župnoj crkvi u 18 h.
● Također, povodom spomendana bl. Alojzija Stepinca, u Zagrebačkoj katedrali je u 19 h misno
slavlje u sklopu 20. obljetnice proglašenja kardinala Stepinca blaženim te kao zahvala za drugu
Sinodu.
● U nedjelju je blagdan Gospe Lurdske i Dan bolesnika. Sveta misa za bolesnike i podjela
sakramenta bolesničkog pomazanja bit će u Jaski u župnoj crkvi u 16 sati. Prilika za ispovijed biti
će u 15 sati. Dovedite svoje starije i bolesne.
● Iduću nedjelju je Dan braka.
● 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

