ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA, PLEŠIVICA
25.2.2018. – 4.3.2018.

RASPORED SVETIH MISA
26.2.2018. – 4.3.2018.
PONEDJELJAK, 26.2.2018., Aleksandar, Viktor
Br. 114 god. X

UTORAK, 27.2.2018., Gabrijel od Žalosne Gospe, Donat Zadarski

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
25. veljače 2018.

SRIJEDA, 28.2.2018., Roman, Teofil
ČETVRTAK, 1.3.2018., Albin, David
18 sati 1)ŠTEFICA, god., STJEPAN i PAULINA Režek 2)ŠTEFANIJA, PETAR,
VLADIMIR i ALOJZIJA Lacković 3)DRAGICA, JOSIP, ANDREJ Braje
4)Za duše u čistilištu

riječ, u njegovu volju, postaje boravljenje

PETAK, 2.3.2018., Čedomil, Ines – PRVI PETAK

gledanje onoga bitnoga, najvažnijega:“ne

„Molitveno uranjanje u Boga, u njegovu

u Božjemu svjetlu koje rasvjetljuje za

vidješe nikoga doli Isusa sama.“ Ono što
su vidjeli prije – Mojsije i Ilija – sada je

SUBOTA, 3.3.2018., Marin, Kamilo
Gornja Reka 18 sati STJEPAN Celić

NEDJELJA, 4.3.2018., DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
11 sati
KLARA Režek i LADISLAV Režek i ob.

utopljeno u Isusa. Sve, i Zakon i proroke,

Prvo čitanje:

gledaju i razumijevaju u njegovu svjetlu.

Post 22,1-2.9a.10-13.15-18

Zagledanost u Isusa ne otklanja pogled od

Drugo čitanje:

ljudi, od svijeta, od briga, nego Božjim

Rim 8,31b-34

svjetlom preobražava naše gledanje i

Evanđelje:

odnose spram onoga što vidimo. Vjera

Mk 9,2-10

uvijek vidi drukčije. I više.“

USKRSNA VJERA - NOŠENJE KRIŽA ZA ISUSOM (Mk 9,2-10)

ŠTO SU TO KVATRE I NA ŠTO OBVEZUJU VJERNIKA?

Druga korizmena nedjelja prožeta je znakom Kristovog vazmenog otajstva, a koje se na
vidljiv način ostvarivalo u njegovom životu i djelovanju. Sve je u konačnici usmjereno
uskrsnuću, novom životu u vječnom zajedništvu s Ocem nebeskim. Znamo da na tom
putu ima i uspona i padova, i svijetlih i tamnih događaja. Potrebno je rasti u spoznajama
i opredjeljenju za Boga. Tako knjiga Postanka prati sazrijevanje Abrahamovo u vjeri,
njegovo preobraženje u gorljivog Božjeg sljedbenika. Bez unutarnje preobrazbe
nemoguće je spoznati niti samoga sebe niti Boga. Na kušnju je stavljena njegova ljubav
prema životu i prema Bogu. Na sva pitanja imao je isti odgovor - Bog će providjeti. U
odnosu prema životu Abraham sazrijeva u vjerovanju u Boga života, u Boga živih. On
sâm je Život. Poticaj je to svima nama da sve radimo odgovorno i savjesno, svjesni da je
Bog tu. Prilika nam je to da se malo zaustavimo na temi života kao najveće i najsvetije
vrijednosti, tajne. Svakome od nas život je od Boga darovan po našim roditeljima. Stoga
ga trebamo štititi i poštivati brigom za zdravlje – kako svoj tako i svih ljudi. Svjedoci
smo da je danas shvaćanje i prihvaćanje života u krizi. Čovjek si uzima pravo
odlučivanja nad životima na desetke tisuća nerođene djece. Abrahamu je Bog bio na
prvom mjestu pa možemo pročitati dalje u knjizi Postanka koje su bile posljedice
njegove vjernosti Bogu. U životu modernog čovjeka kao da nema mjesta za Boga, za
život … Mislimo da sve možemo sami, vjerujući u tehnološki napredak, uzdajući se u
znanstvena dostignuća. A da stvar bude još žalosnija, životni standard ljudi nikad nije
bio na višoj razini. Nismo li previše sebični? Pavao nam u odlomku iz poslanice
Rimljanima otkriva pravi smisao Abrahamove žrtve, obrazlažući Očevu žrtvu Sina
Jedinorođenca iz ljubavi prema čovjeku. Nije poštedio svoga Sina da bi nam pokazao
kako se trebamo boriti za očuvanje i zaštitu svakog života od začeća do prirodne smrti.
Sve što je protiv života istovremeno je i protiv Boga. Ako pogledamo kontekst
Markovog evanđelja u kojem je smješteno Isusovo preobraženje na brdu Tabor pred
najpouzdanijim i najvjernijim apostolima, lakše ćemo shvatiti poruku. Na trenutak im je
dozvolio doživjeti nebesku radost. Naime, Isus je prije drugog navještaja svoje muke,
smrti i uskrsnuća apostole želio pripremiti za te neizbježne činjenice. Vidio je da im
teško pada gubitak Učitelja. Oni bi radije bili ostali u onoj fazi čudesnih ozdravljenja,
razdraganosti i oduševljenja naroda nakon učinjenih čudesa i susreta s bolesnima,
odbačenima i zapostavljenima. Njihov hod za Isusom odjednom je postao poput
Abrahamova puta u krajinu Moriju. Proživljavali su žrtvovanje voljene osobe. Nakon
tog križnog puta svanut će uskrsno jutro i ostvariti se Isusovo obećanje da će zauvijek
ostati s njima, s nama. Ta spoznaja u vjernicima izaziva radost i nadu, a svi smo pozvani
širiti je među našim bližnjima. Isus je čeznuo za Očevom blizinom, često molio i tako
nama dao primjer neka i mi budemo što bliže Ocu u molitvi i dobrim djelima. Ako se
želimo mijenjati, ako želimo zasjati pred drugima moramo moliti. Moramo biti s Ocem,
promatrati Božje lice tj. gledati Boga. Molitva će nam pomoći da nam ojača vjera i da
dobijemo snagu za ići naprijed. Preobraženje Isusovo upravo je zapravo znak i našega
osobnog preobraženja koje se mora dogoditi u našem životu te korak koji nas mora
pozvati na promjenu prihvaćajući pritom njega za svog Gospodina.

Kvatre (lat. quattuor tempora) su osobiti dani u kojima se Crkva
od davnine, prateći ciklus godišnjih doba, posvećuje molitvama, djelima
pokore i ljubavi. Nakane idu za dobro Crkve i čitavoga svijeta. Bog nas
poziva da uđemo u zajedništvo s njim. Ostvarenje zajedništva s Bogom
prijeći naša (ljudska) grješnost. Grješni smo po rođenju (Ps 51,7),
prijestupom našega praoca grijeh je ušao u svijet (Rim 5,12) i otad stanuje
u ljudskom najnutarnjijem ja. Grješni smo i osobnom krivnjom uvijek kad
zatamnimo Kristovu ljubav. Zato odgovor na Božji poziv zahtijeva od nas
u polazištu obraćenje i stav kajanja. To je razlog da obraćenje i pokora
zauzimaju znatno mjesto u biblijskoj objavi i u životu Crkve.
Kvatre su tematski usmjerene. One se nazivaju prema godišnjim
dobima. Zato ih i zovemo: Proljetne, Ljetne, Jesenske i Zimske. Proljetne
počinju na početku korizme i posvećene su pokori i obraćenju. Ljetne
počinju nakon Pedesetnice i posvećene su uspjehu ljudskoga rada i za urod
zemlje. Jesenske počinju sredinom rujna i posvećene su molitvi za
duhovna zvanja te za izgradnju katoličke mladeži.
Zimske započinju pred Božić i posvećene su kršćanskoj dobrotvornosti i
zahvali Bogu za njegova dobročinstva na duhovnom i materijalnom polju.
KLANJAMO TI SE, KRISTE,I BLAGOSLIVLJAMO TE,
JER SI PO SVOJEM SVETOM KRIŽU OTKUPIO SVIJET!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KRIŽNI PUT je četvrtkom i nedjeljom pola sata
prije svete mise.
Župni oglasi:
● Hodočašće Jastrebarskog dekanata u Hrvatsko nacionalno svetište sv.
Josipa u Karlovcu je u srijedu 14. ožujka 2018. Polazak je u 16.30 sati. Cijena
autobusa je 30 kn.Oni koji su zainteresirani, neka se jave u župni ured.
● DEKANATSKI KRIŽNI PUT će biti 10.03.2018. (KOTARI – PLEŠIVICA- JASKA). Sa
sobom trebate ponesti vodu i sendviče. Autobus kreće ispred župne crkve u 9 sati.
Prijaviti se možete u župni ured.
● Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike je po redovitom rasporedu.
● Možete kupiti knjigu „Duhovna baština Stepinčeva i
Kuharićeva zavičaja“. Cijena knjige je 200 kuna.
● Vjerski tisak: Glas koncila, Srce Isusovo

