RASPORED SVETIH MISA
28.05.2018. – 03.06.2018.

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA, PLEŠIVICA
27.05.2018. – 03.06.2018.

PONEDJELJAK, 28.05.2018., Vilim, Velimir
UTORAK, 29.05.2018., Euzebije, Polion, Većeslav
SRIJEDA, 30.05.2018., Bazilije, Emilija, Anastazije

Br. 127 god. X

PRESVETO TROJSTVO
27. svibnja 2018.

ČETVRTAK, 31.05.2018., TIJELOVO
11 sati MILAN i BARA Ivančić
Učenici dolaze na Goru, u Galileju,

PETAK, 01.06.2018., Justin, Mladen, Slobodan

kamo ih je Isus poslao i gdje je

SUBOTA, 02.06.2018., Marcelin i Petar, Eugen
Gornja Reka 19 sati

sve počelo. Odande su nekoć krenuli

PETAR Čeh i ob.

za njim. Upravo iz „Galileje poganske“

NEDJELJA 03.06.2018., DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

11 sati

sada kreću po čitavome svijetu,
naviještajući njegovo ime i pridružujući
sve ljude njegovu spasenju.

Prvo čitanje:
Pnz 4, 32-34. 34-40
Drugo čitanje:
Rim 8, 14-17

Evanđelje:
Mt 28, 16-20

Galileja je stalna opomena Crkvi da
umije prepoznati sve zakutke svijeta i
bude spremna upravo stvarati
zajedništvo njegovih učenika,
ne plašeći se protivljenja svijeta.

TIJELOVO

KRŠTENI SMO U IME OCA, SINA I DUHA SVETOGA
Mojsije Izraelce podsjeća i opominje na sva dobročinstva Božja prema ljudima, a
posebno prema njima kao izabranom narodu, podsjećajući ih na izbavljenje iz Egipta. U
njihovoj se povijesti Bog posebno objavljivao kao Osloboditelj. Potiče ih na vršenje
zakona i zapovijedi te vjernost jedinom i pravomu Bogu kao garanciju uspjeha u životu.
Mi danas po djelovanju Duha Svetoga, možemo otkriti i prepoznati spasiteljsko djelovanje
Božje u našem životu. Ako se u mislima vratimo unatrag, razabrat ćemo da smo od
došašća do Duhova u blagdanskim liturgijskim slavljima slavili Božje intervencije u
povijest čovječanstva, u povijest Crkve i u naš vlastiti život. Tako nas Pavao ohrabruje
navješćujući nam istinu da nas nakon ovozemaljske patnje i trpljenja čeka vječna slava u
zajedništvu s Bogom – jer zauvijek smo djeca Božja. Vjera u Presveto Trojstvo nadahnjuje
nas i poziva na ustrajnost i izdržljivost u Božjoj ljubavi. Matej svoje evanđelje završava
opraštanjem apostola s uskrslim Isusom. Njihovo zajedništvo i odnos povjerenja započeli
su u Galileji i tu će se oprostiti od njega. Povjerenje u Isusa gradi se po povjerenju ljudima.
Poslušnost učenika i Isusova vjernost Očevom planu spasenja omogućuje susret male
zajednice vjernika s Uskrslim. Istina, ta zajednica učenika još uvijek nije jedinstvena u
svojim stavovima i vjeri. Neki još uvijek sumnjaju, u svojoj su nutrini podijeljeni. Premda
su više puta susretali uskrsloga Krista, razgovarali s njim, provodili zajedno određene
trenutke gdje im je razjasnio razloge svih spasenjskih događaja, još uvijek su se u srcima
nekih apostola javljale sumnje i nesigurnost. Osjećali su da susret s Kristom traži odgovor,
aktivnost, angažiranost, da donosi zadatke koje treba izvršiti, a za tu obavezu nisu bili
spremni. Premda će se rastati s Uskrslim i fizički se više neće susretati s njim, u Duhu će
po molitvi i propovijedanju njegovih riječi i čineći njegova djela ostati povezani. Apostoli
će se također razići na razne strane ostvarujući od Krista povjerenu im zadaću - da sve
narode učine njegovim učenicima, ali će i oni ostati povezani u Duhu Svetomu. Važno je
ovdje naglasiti da je veličina Božje ponude spasenja utemeljena na čovjekovoj slobodi, da
po propovijedanju uvidi i shvati vrijednost zajedništva s Bogom. Poslanje Isusovih učenika
temelji se na krštenju i poučavanju u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Isusovi su učenici
ljudima donijeli ono što su i sami primili i prihvatili, a što je unijelo velike promjene u
njihovom vlastitom životu. Taj se proces nije prekinuo sve do naših dana jer po
propovijedanju apostolskih nasljednika mijenja se svijet i ljudi u njemu. Na tom putu
uvijek ćemo uviđati svoju grešnost, slabost i krhkost u usporedbi s djelima Uskrsloga. Na
nedjeljnoj euharistiji uvijek si možemo razjasniti sumnje, ojačati vjeru i uvijek iznova
prepoznati svoje poslanje. Uskrsli nas zove na susret, na zajedništvo. Imamo li hrabrosti
odazvati se i biti njegovim učenikom?
Svetkovina Presvetoga Trojstva godine B (Mt 28,16-20)
Danas je proslava Boga stvaralaštva, zajedništva i darova.
Tajnu se često promatra kao nešto neshvatljivo, zid pred kojim se mora stati, jer um
počinje mucati. Ako mislitelji i mucaju, molitelji mogu živjeti Otajstvo. Za to trebamo:
šutnju, molitvu i klanjanje.
Bože sveti! I velik si i neizmjeran, vječan i svemoguć. Bože! I malen si kao dijete i sputan
ograničenošću ljudskog bića i stojiš nemoćan pred čovjekom u njegovoj slobodi.
Smijemo Ti doći kao djeca, te nam nisi Bog daleki nego Bog neizrecive blizine.
Zapovijedio si apostolima, i nama:
“Pođite, dakle, i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha
Svetoga.” (Mt 16,19)

Tijelovo je značajan katolički blagdan. Slavi se u
četvrtak poslije svetkovine Presvetog Trojstva. U
Hrvatskoj je neradni dan (jednostavno računanje
datuma: deveti četvrtak nakon Uskrsa).Za Katoličku
Crkvu, svetkovina je u spomen na ustanovljenje
Euharistije na Veliki četvrtak. Pojavljuje se u 13.
stoljeću, a na cijelo zapadno kršćanstvo proširuje se
u 14. stoljeću. Augustinska redovnica sv. Julijana iz
samostana kod Liegea u Belgiji, imala je viđenje
punog mjeseca, na kojem je opazila mrlju. Puni
mjesec je protumačila kao Crkvu, a mrlju kao nedostatak blagdana, kojim bi se
častio Presveti oltarski sakrament. Na njezinu molbu, mjesni je biskup za svoju
biskupiju uspostavio blagdan, koji se na početku zvao blagdan Euharistije. Sveta
Julijana i njeni suvremenici promicali su ideju toga blagdana i željeli su ga
proširiti na cijelu Crkvu. Papa Urban IV. objavljuje bulu 1264., kojom blagdan
Euharistije, želi proširiti na cijelu Crkvu. No, brza smrt ga je spriječila u tome.
Tek u 14. stoljeću, papa Ivan XXII. širi blagdan na cijelu Rimokatoličku Crkvu.
Uz blagdan su vezane procesije, kojima se vjera javno svjedoči. Ona, naime,
treba svoje očitovanje u javnom životu - kako bi bila prepoznata kao autentična u
privatnom životu. Euharistija kao sakrament budi nam pozornost kako Otajstvo
Boga mora imati nekakvo svoje materijalno očitovanje – da bi nam uopće bilo
dostupno. "Čistu" duhovnost je nemoguće doseći – ukoliko ona nije dostupna na
neki način našim sjetilima. Susrećemo ga po sredstvima Njegova priopćavanja
nama – koje zovemo sakramentima. Sve što postoji sakramenat je Boga. No
Euharistija – na osobit način, budući je tu Bog prisutan: uistinu, stvarno,
supstancijalno. Ne tek simbolički, niti samo svojim djelovanjem – već osobno.

Župni oglasi:
● U četvrtak je blagdan Tijelova. Pod misom u 11 sati biti će procesija te se posebno
pozivaju prvopričesnici da dođu u 10,30 po bijele haljine kod župnog dvora kako
bi se pripremili za procesiju.
● Svibanjske pobožnosti pola sata prije svete mise. Posebno pozivamo naše
prvopričesnike i krizmanike da dođu na svibanjske pobožnosti.

● Vjeronauk za krizmanike je u 9.30 sati.
● Vjerski tisak: Glas koncila.

