ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA, PLEŠIVICA
09.09.2018. – 16.09.2018.

RASPORED SVETIH MISA
10.09.2018. – 16.09.2018.
PONEDJELJAK, 10.09.2018., Nikola Toletinski, Pulherija, Emilijan
Br. 142

UTORAK, 11.09.2818., Proto i Hijacint, Cvjetko, Miljenko
SRIJEDA, 12. 09.2018., Presveto Ime Marijino, Mirjam, Gvido,
Dubravko

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
09. RUJNA 2018.

ČETVRTAK, 13.09.2018., Ivan Zlatousti, Zlatko, Ljubo, Venera
Plešivica 19 sati
FRANCA Pavlečić, 7. dan

„Zabranom da o čudesnome

PETAK, 14.09 .2018., Uzvišenje Svetog Križa, Višeslav

ozdravljenju gluhoga mucavca
nikomu ništa ne kazuju, Isus prisutne

SUBOTA, 15.09.2018., Žalosna Gospa, Valerija, Dolores, Tugomila
Gornja Reka 19 sati BRANKO Fabijanić, ml. i ob. Šeperić

uvodi u novo čudo: u otajstvo šutnje.
Samo se u njoj može proniknuti u

NEDJELJA 16.09.2018., DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

ljepotu primljenoga dara. Isus

Plešivica 11 sati

ozdravlja od nemoći govora i nalaže –
šutnju. Njegova zabrana uvodi u
spoznaju da snaga svjedočenja o

Prvo čitanje:
Iz 35,4-7a
Drugo čitanje:
Jak 2,1-5
Evanđelje:
Mk 7,31-37

njemu ne počiva na sposobnosti
govora, nego da proizlazi iz mudrosti i
šutnje. O Bogu umiju vjerodostojno
govoriti samo oni koji su pred njim
kadri šutjeti.“

OTVORIMO SRCE BOŽJOJ RIJEČI!
Biblijska nam čitanja ove nedjelje po Isusovom čudesnom ozdravljenju
gluhonijemog čovjeka objavljuju Krista koji kao Sin Božji čovjeku vraća
izgubljeno dostojanstvo. Znamo da su osobe koje imaju zdravstvenih
poteškoća, kako u Isusovo vrijeme tako i u naše danas, nerijetko
isključene iz zajednice ili je narušen njihov odnos s drugim ljudima.
Često je bolesno stanje nužno povezano s osamljenošću, napuštenošću i
odbacivanjem. U današnjem primjeru bolesnika koji ne čuje i ne govori
za očekivati je da nas Crkva želi pozvati na preispitivanje koliko smo
socijalno osjetljivi za ljude potrebne naše pomoći, koliko smo spremni
nadići predrasude i bez ustručavanja pomagati ljudima u nevolji. S druge
pak strane ove nedjelje prilika nam je preispitati svoj duhovni život.
Jesmo li zatvoreni u sebi, jesmo li "duhovno gluhi i nijemi" pa mislimo
da nam Božja riječ ništa ne može reći ni pomoći, jesmo li uvjerenja da
smo sami sebi dovoljni? Koliko smo spremni javno se izložiti i
svjedočiti istinu? Želimo li pošto poto sačuvati svoj mirni, neranjivi
svijet ili smo spremni doživjeti kritike, osude i odbacivanje zbog
otvorenog svjedočenja istine? Zanimljiva je činjenica da je Isus ozdravio
bolesnika u kraju gdje Židovi nisu bili većinsko stanovništvo. Time je
želio pokazati da je njegovo spasenje ponuda svim ljudima dobre volje.
Gestom polaganja ruku i molitve Ocu Isus pokazuje djelovanje Duha
Svetoga u svijetu. Tako polaganje ruku dobiva veliko značenje u
slavljima svih sakramenata. Isusu je očito stalo pomoći tom bolesniku,
pokazao je da ga dira njegova nevolja iskazujući mu svoju pažnju i
ljubav. Tim osjećajima dodaje svoju molitvu za Očev blagoslov. Iz ovog
čudesnog ozdravljenja gluhonijemoga Crkva je uzela dio obreda u
sakramentu krštenja. Izgovaranjem Isusovih riječi "effata – otvori se"
krštenik se po vjeri u potpunosti otvara Bogu i njegove uši slušaju Božju
riječ, a usta je razglašavaju i iskazuju hvalu Bogu. Isus nije želio da ga
ljudi slijede kao ozdravitelja ili političkog vođu. Svojim čudesima
slušatelje i sljedbenike želio je privesti obraćenju srca što ce ih dovesti
do spoznaje da je Bog prisutan u Kristovim djelima te se na njemu
ostvaruju obećanja starozavjetnih proroka. Otvorimo srca i pameti
Kristovim spasiteljskim djelima, uključimo se u njegovo dobrotvorstvo
ozdravljajući društvene prilike i probleme današnjice jer tako ćemo
omogućiti nastajanje novog neba i nove zemlje u suvremenom svijetu.

23. nedjelja kroz godinu B (Mk 7,31-37)
“Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.”
“Isusu donesu nekog gluhog mucavca.” Otkrivamo ulogu drugih u
otkrivanju Isusa i u približavanju k Njemu. Nitko ne može do Isusa sam,
uvijek se dogodi da netko drugi posvjedoči za Isusa, da se na taj način ljudi
zainteresiraju za Njega.
U evanđelju se spominju geste doticaja ušiju i jezika. Prvim se kršćanima to
učinilo tako znakovito za odnos prema Riječi, da su se sačuvale te geste kod
podjeljivanja sakramenta: prilikom krštenja djece sačuvana je riječ “Effata”
– “Otvori se!”
Tom riječju “Otvori se!” misli se i na duhovno otvaranje ušiju da bismo
mogli slušati Riječ Božju, a organima za govor navješćivati Riječ Božju i
svjedočiti za Isusa.
Gluhost i nijemost u metafori vjere idu zajedno. Tko je gluh za Boga taj je i
nijem za svjedočenje vjere. Da bismo bili sposobni “govoriti vjeru”,
potrebni smo najprije ozdravljenja od gluhoće za Boga. Preduvjet je dakle –
posluh. Za poslušnu vjeru potreban je dar sluha za Božju riječ.
Gospodine Isuse Kriste! Nama, Crkvi svojoj, daj da u poslušnosti Tebi
trajno navješta čudesna djela Tvoje ljubavi!

Župni oglasi:
● U nedjelju, 16. 9., hodočastimo u Solin na 3. Susret Hrvatskih Katoličkih
Obitelji.
● Počinje školska i vjeronaučna godina i kandidati za PRVU PRIČEST I
KRIZMU trebaju što prije podići upisnice.
● Od 01.10. do 05.10. u našoj župi se održava se ZARUČNIČKI TEČAJ.
● Pozivaju svi koji žele pristupiti liturgijskoj zajednici, ministrantima ili
zajednici mladih.
● Vjerski tisak: Glas koncila, MAK, Glasnik Srca Isusova.

