RASPORED SVETIH MISA
08. 07. 2019. – 14. 07. 2019.

PONEDJELJAK , 08.07.2019., Akvila, Priscila
UTORAK, 09.07.2019., bl. Marija od Propetog Isusa Petković

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA, PLEŠIVICA
07. 07. 2019. – 14. 07. 2019.
Br. 185

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
07. srpnja 2019.

SRIJEDA, 10.07.2019., Amalija, Ljubica

Zrnje…

ČETVRTAK, 11.07.2019., SV. BENEDIKT – zaštitnik Europe
Plešivica 20 sati 1) JANKO Korak god. i ob.
PETAK, 12.07.2019., Proklo, Hilarije
SUBOTA, 13.07.2019., MAJKA BOŽJA BISTRIČKA
Gornja Reka 20 sati roditelji Barun i ob. Maletić
NEDJELJA, 14.07.2019., PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Plešivica 11 sati
DRAGA Šeperić god. i ob., JANKO i BARA Šeperić

Evanđelje po Luki Lk
10, 1-12.17-20
Počinut će
na njemu
mir vaš..

Poslanje Crkve za naviještanje
evanđelja kroz svu je povijest
razumijevano kao njezina vjernost
evanđelju. Vjera se osnažuje i
okrijepljuje dok se daje, dok biva
kušana u svjedočenju drugima. Vjera
nije na kušnji samo pred onima koji se
protive Kristovu putu; još je više na
kušnji pred onima koji traže Krista i
istinsku radost življenja.
U tom „kušanju“ traži se
zrelost naše vjere, jasnoća naše
osvjdočenosti i oduševljenosti za
Krista. Odgovornost za vjeru drugih i
za kršćansko lice društva u kojemu
živimo govori o zrelosti naše vjere.
Doista, prihvaćanje poslanja obnavlja
Crkvu, učvršćuje vjeru i kršćanski
identitet te ulijeva novi žar u
oduševljenju za Krista.

GOSPODIN NAS UVIJEK ČEKA I VRAĆA K
SEBI!
Na vratima jedne crkve osvanuo je plakat s tekstom:
„Da bismo svima udovoljili, sljedeće nedjelje organiziramo pohod svetoj
misi za koji neće biti isprika. U sakristiji će biti namješteni kreveti za sve
one koji kažu: 'Nedjelja je jedini dan kad se mogu naspavati.' Naručeni su
udobni naslonjači za sve koji se tuže da su crkvene klupe tvrde i neudobne.
Osigurali smo kapi za oči onima koji će doći izmučeni gledanjem televizije
u sitne sate. Na ulazu će se dijeliti metalni šljemovi onima koji misle da će
im, kad dođu u crkvu, pasti krov na glavu. Topli pokrivači dijelit će se
onima koji kažu da je crkva hladna, a ventilatori onima kojima je u crkvi
prevruće. Onima koji govore da u crkvu idu oni koji su izvan crkve najgori
ljudi, bit će dostupan popis s rubrikama za označavanje. Rodbina i prijatelji
stizat će u pomoć gospođama koje ne mogu u isto vrijeme biti u crkvi i
spremati objed. Nevoljnima da daju milostinju dijelit će se kartoni s
natpisom: 'Već sam dao milostinju'. U jednoj od crkvenih lađa postavit će
se nasadi cvijeća i stabala za one koji Boga traže samo u prirodi. Liječnici i
medicinske sestre brinut će se za one koji se uvijek upravo i samo nedjeljom
razbole. Onima koji ne čuju propovijedi, dijelit će se slušni aparati, a onima
koji ne podnose buku, dijelit će se čepovi za uši. Crkva će biti ukrašena
božićnim zvjezdicama i vazmenim ljiljanima za one koji je uvijek posjećuju
samo na ta dva blagdana.“
Čini se kao da su nedjeljne mise u današnje vrijeme postale nekom
vrstom prisilnog rada. Bog nam daruje vječnost, a mi mu nevoljko
posvećujemo koji trenutak.
Unatoč iskrivljenoj slici Crkve koja se provlači kroz naše društvo u
posljednje vrijeme, mi vjernici znamo pravu istinu: Naš Bog je živ i Crkva,
kao zajednica Njegovih vjernika će opstati unatoč svemu. Zato iskoristimo
milosti koje nam daje sveta misa i nemojmo biti u onoj skupini vjernika
koja pronalazi razne isprike da bi izbjegla tjedni susret sa živim Bogom i
braćom vjernicima. Pred nama je ljeto i odmor, no nemojmo zaboraviti na
našeg Gospodina koji nas čeka i uvijek iznova vraća k sebi.

MOLITVA ZA ODMOR
Reče Isus svojim učenicima: „Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i
otpočinite malo.“ Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni
jesti. (Mk 6,31)

Poći ću ovih dana potražiti mir. Prestat ću činiti ono što redovito
činim. Pronaći ću vrijeme za odmor. Ti znaš da mi je on potreban pa mi
zato i govoriš: „Hajde u osamu i otpočini malo!“ Tijelo se umorilo od
poslova. Snage su se potrošile, a koraci usporili. Treba mi ovaj predah,
Gospodine. Treba mi nova snaga za nove korake. Znam, postoje odmori
koji su umori i htio bih izbjeći toj napasti. Zato te molim: nadahni me gdje
ću pronaći pravi odmor svome tijelu. Pouči me kako ću se cijeli odmoriti.
Odmor treba i mojoj psihi i mojim osjećajima i mojim odnosima i
mojoj duši i očima i rukama i nogama... Treba mi da na čas stanem. Treba
mi da sve prestane. Ma znam!, ja neću prestati i život neće stati i nije to što
bih htio. Tek mi treba mali odmak od svega da sve iz drugog kuta pogledam
i da se svemu i svima drugačiji vratim.
Trebam mi odmor, Gospodine, ne samo zbog mene nego i zbog
drugih. Oni me zaslužuju odmornog. Blagoslovi zato dane mog odmora i
blagoslovi moj odmak od redovitosti života i susrete u koje ću s odmorom
ući. Uvedi me u počinak. Obnovi me i odmori me, i odmornog me vrati
mojima.
fra Josip Vlašić

Župni oglasi:
● Hodočašće na Trsat bit će 3.8.2019. Plaćanje se vrši kod same prijave, a
cijena karte je 80 kn.
● Mjesec srpanj posvećen je pobožnosti Predragocjenoj Krvi Kristovoj.
Preporuča se moljenje litanija Krvi Kristovoj.
● Molimo Vas da u ljetnim mjesecima dolazite primjereno odjeveni.

