ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA, PLEŠIVICA
26.08.2018. – 02.09.2018.

RASPORED SVETIH MISA
27.08.2018. – 02.09.2018.
PONEDJELJAK, 27.08.2018., Monika, Marcela Ninska, Anđelka
Br. 140

UTORAK, 28.08.2018., Augustin, August, Tin, Pelagije
SRIJEDA, 29. 08.2018., Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU
26. kolovoza 2018.

ČETVRTAK, 30.08.2018., Bazila, Feliks i Adaukt, Radoslava
Plešivica 19 sati
1)+BOŽIDAR Hrvoj, 7. dan 2)JASNA Vuljević

Poslanica svetoga Pavla apostola
Efežanima Ef 5, 21-32

PETAK, 31.08.2018., BDM od Suza, Josip iz Arimateje, Rajko, Želimir
SUBOTA, 01.09.2018., Branimir, Verena, Tamara
Gornja Reka 20 sati + iz ob. Horvat i rod. Baron
NEDJELJA 02.09.2018., DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Plešivica 11 sati

Evanđelje po Ivanu
Iv 6, 60-69
Kome da idemo? Ti imaš
riječi života vječnoga!

Braćo!
Podložni budite jedni drugima u strahu
Kristovu!
Žene svojim muževima kao Gospodinu!
Jer muž je glava žene kao i Krist glava
Crkve – On, spasitelj Tijela. Pa kao što se
Crkva podlaže Kristu,
tako i žene muževima u svemu!
Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist
ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je
posveti,
očistivši je kupelji vode uz riječ
te sebi predvede Crkvu slavnu,
bez ljage i nabora ili čega takva,
nego da bude sveta i bez mane.
Tako treba da i muževi ljube svoje žene
kao svoja tijela.
Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko
nikada ne mrzi svoga tijela,
nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu.
Doista, mi smo udovi njegova tijela!
Stoga će čovjek ostaviti oca i majku
da prione uza svoju ženu;
dvoje njih bit će jedno tijelo.
Otajstvo je to veliko!

Ja smjeram na Krista i na Crkvu.

OSMIŠLJEN ŽIVOT
Iv 6, 60-69
“Kruha i igara” – “panem et circenses”: tim je riječima rimski satiričar Juvenal
okarakterizirao najvažnije želje rimskog društva početkom 2. stoljeća. Umjesto da
se brine za opće dobro i angažira za boljitak grada, vlast je narodu ponudila
cirkuske igre i skretanje pozornosti od bitnih stvari. Pun trbuh i dobra zabava, tuži
se Juvenal, to je ono što zanima svjetinu i ništa više od toga.
“Kruha i igara” – čini se da je životno geslo i mnogih današnjih ljudi. Živjeti
bezbrižno, nešto malo raditi i dobro se zabavljati. Čovjek, međutim, umire ako živi
samo od kruha. Industrija zabave i površnosti u ljudskim bićima ostavlja pustoš.
Izgubljeno vrijeme je neispunjeno, prazno vrijeme. Vrijeme u kojemu nismo
živjeli kao ljudi, u kojemu nismo ništa iskusili, naučili, stvorili, uživali ili
pretrpjeli. Na kraju života, kada se okrenemo unatrag, lijepo bi bilo vidjeti da smo
našu prošlost ispunili ljubavlju, dobrotom, mirom, pravednošću, istinoljubivošću,
strpljivošću, unatoč svim tegobama koje smo imali. Naša prošlost govori o nama,
o tome kako smo se i s koliko vjere nosili kroz život. Naš život nema veliku
vrijednost ako iz njega nismo učili i od vlastite sudbine, ma kakva god ona bila,
učinili spomenik vlastitom postojanju.
Čovjek bi se u životu trebao boriti za nešto više od samoga života. Zato nije
najvažnije na zemlji ostati što duže, već je bitan smisao našeg boravka. Ne treba
željeti životu pridodati dane, već osmišljene dane života! Svako nezadovoljstvo
uzrokuje duboko neosmišljen život. Besmisao se liječi iznutra. Stvari izvana nužno
ne daju smisao. Smisao je posljedica načina razmišljanja i gledanja na život. Plod
srca i duha, a ne opipljivih stvari. Ako se smislu otvorimo, on će ući u ljudsko srce
i u duhu obnoviti čovjeka. Imati smisao znači imati mudrost. A biti mudar znači
biti uronjen u svoju nutrinu, razlučiti bitno od nebitnoga, prolazno od vječnoga.
Isusov govor o kruhu podijeljen je u dva dijela. U prvom dijelu (6,22-51) on sebe
označava kao kruh života. Taj duhovni kruh jedemo tako što vjerujemo u Isusa.
Drugi dio (6,51-59) odnosi se na euharistiju u doslovnom smislu. U oba se dijela
govori o Isusu Kristu kao istinskom kruhu koji silazi s neba. Kako Isus može
govoriti da se jede njegovo tijelo? Tijelo, u Ivanovu svjedočanstvu, kao i u
semitskoj kulturi uopće, označuje čitavu osobu. Izraz ‹jesti tijelo› znači: da se
posve prihvati Isusova osoba, njegove riječi i djela, da se nasljeduje Isusa. Isus je u
tom smisli kruh, prava hrana kojom se postiže životna sreća.
Za mnoge je to prezahtjevno. Ne žele prihvatiti Isusov životni program. O tome
pripovijeda današnji evanđeoski odlomak: Tvrda je to besjeda! Tko je može
slušati? ‹Tvrd govor› koji se ne može slušati, zapravo je znak tvrdoće srca koja se
opire Božjoj riječi. Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Isus ih
uvjerava: Riječi koje sam vam govorio duh su i život su. Jesmo li se tako
opredijelili za Isusa da ne možemo nikome drugom otići?

SVETA MONIKA
27. kolovoza Crkva slavi spomendan svete Monike, majke sv. Augustina, strpljive i
ponizne žene koja je dugo u samoći i molitvi patila zato što joj sin živi odbacujući
Boga i prezirući njegove zakone, ali isto tako žene koja je bila nagrađena za svoju
ustrajnu i predanu molitvu tako što je doživjela da joj taj isti sin svom dubinom bića
zavoli Boga i priveže se uza njegove zapovijedi, jasno shvaćajući prazninu filozofije i
učenosti kojoj ne treba Bog, a za koje se dugo vremena uvjeravao kako ih istinski
ljubi. Sveta Monika je zaštitnica majki, udovica i obitelji, pa ju molimo da bdije nad
svima nama, a posebno nad onima koji Boga ne trebaju, nego smisao života uzalud
traže u ispraznostima i “mudrostima ovoga svijeta” – ondje gdje ga neće naći… Sveta
Monika je rođena 322. god. u Tagasti, današnjem alžirskom gradu Souk Ahras.
Rođena je u kršćanskoj obitelji i upila evanđeoske vrijednosti, ali ih je u mladosti
zapostavila i odala se piću. Kako je u tom smjeru uistinu pretjerala, njezina ju je stara
služavka jednom prilikom nazvala pijanicom, a to ju je toliko pogodilo da je odlučila
potpuno promijeniti život. Čvrstom voljom i Božjom milošću postala je sasvim druga
osoba. Udala se za poganina Patricija, koji je bio dobar u duši, ali je bio i nagle naravi
te sklon bračnim nevjerama. Rodila mu je troje djece, od kojih je Augustin bio
najstariji. I suprug i sin su živjeli vrlo raskalašenim životom, zbog čega je sveta
Monika jako patila i puno molila za njihovo obraćenje. Doživjela je da joj je Bog
uslišio molitve, te se tako Patricije obratio i krstio na samrti, a sin Augustin je od
neobuzdanog mladića željnog avanturizma i svjetovne slave postao jedan od najvećih
mislilaca kršćanstva, a njegova duhovnost i svetost života uzor naraštajima. Umrla je
387. god. u Ostiji, gradu na ušću Tibera, jugozapadno od Rima, gdje je sa sinom
Augustinom čekala lađu za Afriku. Njezini se posmrtni ostaci čuvaju u Rimu, u crkvi
sv. Augustina. Spomendan joj se slavi 27. kolovoza, dan prije spomendana njezina
sina Augustina, a slavi se kao zaštitnica alkoholičara, kućanica, žrtava preljuba,
obraćenika, majki, udovica, obitelji, djece koja su razočarala roditelje, onih koji su
verbalno zlostavljani i drugih.

Župni oglasi:
● Župno hodočašće na Mariju Bistricu je 2. rujna 2018. godine. Polazak
je u 6 sati. Cijena je 60 kn. MOŽETE SE UPISATI U ŽUPNOM UREDU.
● Hodočašće mladih u Mariju Bistricu je u subotu i nedjelju, 08. i 09. rujna. Prijave do
ponedjeljka 03. rujna.

● TREĆI NACIONALNI SUSRET HRVATSKIH KATOLIČKIH OBITELJI
održati će se u Solinu od 15.-16. rujna 2018. godine. Obitelji iz naše župe
će na susretu sudjelovati samo 16. rujna, tako da one obitelji koje su
zainteresirane za susret mogu se javiti u župni ured.
● Zaručnički tečaj održavat će se 01.-05. listopada. Prijave su u župnom uredu.

● Vjerski tisak: Glas Koncila

