ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. NIKOLE BISKUPA
JASTREBARSKO

TUMAČENJE SAKRAMENATA PAPE FRANJE

SAKRAMENT KRŠTENJA – 3. DIO
Krštenjem postajemo udovi Kristova tijela (1. dio)
Vrlo važan plod sakramenta krštenja jest što po njemu postajemo udovi
Kristova tijela i članovi Božjega naroda. Sveti Toma Akvinski rekao je da onaj koji
primi krštenje biva pritjelovljen Kristu gotovo kao njegov vlastiti ud i biva pridružen
zajednici vjernika to jest Božjemu narodu. U školi Drugoga vatikanskog sabora kažemo
da po krštenju ulazimo u Božji narod, postajemo članovi jednoga naroda na putu,
naroda koji hodočasti tijekom povijesti.
Kao što se s naraštaja na naraštaj prenosi život, tako se i s pokoljenja na
pokoljenje, ponovnim rađanjem iz krsnoga vrela, prenosi milost i s tom milošću
kršćanski narod kroči u vremenu, poput rijeke koja natapa zemlju i širi u svijetu
Božji blagoslov. Od trenutka kada je Isus, poslao učenike da idu ljude krstiti pa do
danas postoji lanac u prenošenju vjere krštenjem. I svaki od nas je karika toga lanca:
korak naprijed, uvijek; poput rijeke koja natapa. Tako je to s Božjom milošću i tako je to
s našom vjerom, koju moramo prenositi djeci, najmlađima, da je oni, jednom kada
odrastu, mogu prenositi svojoj djeci. Tako je to s krštenjem. Zašto? Zato što po krštenju
ulazimo u taj Božji narod koji prenosi vjeru. To je vrlo važno. Božji narod koji hodi i
prenosi vjeru.
Po krštenju postajemo učenici misionari, pozvaní nositi evanđelje svijetu. Svaki
krštenik, neovisno o svom položaju u Crkvi i stupnju svoje vjerske izobrazbe, aktivni je
nositelj evangelizacije. Nova evangelizacija poziva na osobno uključivanje svih
krštenika, svih, čitava Božjega naroda, novo osobno uključivanje svakoga od krštenika.
Božji je narod narod učenik – jer prima vjeru – i misionar - jer prenosi vjeru. I to je ono
što čini krštenje u nama: daje nam milost i prenosi vjeru. Svi smo u Crkvi učenici, i to
smo uvijek, za cio život; i svi smo misionari, svatko na mjestu koje mu je
Gospodin dodijelio. Svi: najmanji je također misionar; i onaj koji se čini najvećim je
učenik. Ali netko može reći: „Svećenici nisu učenici, svećenici znaju sve; papa sve zna,
nije učenik.“ Ne, i svećenici i biskupi i papa moraju biti učenici jer ako nisu učenici, to
nije dobro, ne mogu biti misionari, ne mogu prenositi vjeru. Svi smo učenici i misionari.

26. 1. 2020. – 2. 2. 2020.
Br. 214

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
26. SIJEČNJA 2020.
Zrnje…

Mt 4,12-23
Hajdete za mnom,
učinit ću vas ribarima
ljudi!

Hajdete za mnom, učinit ću vas
ribarima ljudi! – prije nego budu poslani
naviještati Blagovijest spasenja, potrebno je
da učenici sami pođu za Isusom, budu „s
njime“, usvoje njegovu Riječ i njegov život. U
bliskosti odnosa s njim, bivaju prevladana
nejasnoće i sumnje, strahovi i kušnje
navjestitelja. Nije riječ o školi i učenju onoga
što će naviještati, nego o povjerenju u Onoga
koga će uvijek osluškivati. Povjerenje u
Njega nadomjestit će svaku nesigurnost i
biti svjetlo u sumnjama i nejasnoćama.
Navjestitelj ostaje vjeran Kristovoj
Riječi sve dok umije biti s njime, u tišini
slušanja. To je poziv i svakomu vjerniku jer
vjera je nasljedovanje, hod za Isusom,
druženje s njim. Molitvom ga zazivamo
želeći da ide za nama, našim putem, a sva je
vjera u hodu za njim. Hajdete za mnom! Na
njegovu putu pronaći ćemo sebe i biti
rasvijetljeni za ono što nam povjerava.

RASPORED SVETIH MISA
27. 1. 2020. – 9. 2. 2020.
PONEDJELJAK, 27. 1. 2020., sv. Anđela Merici, djevica i osnivateljica Uršulinki
7 sati + DARINKA Hedl
UTORAK, 28. 1. 2020., sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj
18 sati 1) LJUBICA Pozderac, god. 2) JURAJ Vađina, god. 3) ANA Martinić, 30.
dan 4) VID Majcunić, 30. dan 5) VLADIMIR Šember, god. 6) ANTONIJA Šafran,
god., i ob. Šafran i Rak 7) BLANKA Pernar, god. 8) VILKO, god., i ZLATA Klepac
9) DRAGUTIN Sečen, 7. dan
SRIJEDA, 29. 1. 2020., Valerije, Zdravko, Zdeslav
18 sati + BRANKICA Petrinac, god.
ČETVRTAK, 30. 1. 2020., Hijacinta, Godrana , Darinka
18 sati + JELKA Vitković
PETAK, 31. 1. 2020., sv. Ivan Bosco, prezbiter i osnivač reda Salezijanaca
18 sati 1) BLAŽ Penić i IVAN Šubar 2) ALOJZIJA Šegudović, god. 3) IVAN
Antolčić, god. 4) MARIJA Klemenić 5) NADA Zlodi 6) VERICA, god., i PAVAO
Malešić 7) LJUBOMIR Jurinić, god., i ob. Jurinić 8) ŽARKO Stojković, god., i ob.
Stojković
SUBOTA, 1. 2. 2020., Brigita, Gita
7,30 sati na nakanu obitelji Matić
NEDJELJA, 2. 2. 2020., PRIKAZANJE GOSPODINOVO - SVIJEĆNICA
7,30 sati + ANA i EDO Jutriša i ANKICA Vitić
9 sati
ŽUPNA – za sve žive i pokojne župljane
11 sati
NEMA MISE – proštenje kod grkokatolika u Jaski
18 sati
+ DRAGAN Čuturić
Cvetković 9,30 sati IVAN, god. i HELENA Šubar i ob.

UZ NEDJELJNO EVANĐELJE…
Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!
Šimun Petar, Andrija, Jakov i Ivan rade svoj posao. Isus dolazi do njih upravo
na mjestu njihove svakidašnje muke. Uvijek iznenađuje taj izbor: Isusov prvi susret
s učenicima ne događa se u sinagogi ili u hramu, nego na obali jezera, usred posla.
Isus ne iznosi neku doktrinu, ne preispituje Deset zapovijedi, ne pita drže li se
molitava. Ništa od toga! Isus poziva da ga slijede. Tu je središte. Tu je bit. Naša
vjera polazi od toga, od poziva da ga slijedimo, hodamo u njegovu društvu,
hranimo se njegovom Riječju, uživamo u tom susretu. Katkad se – na žalost! –
kršćanski život svodi na nekvalitetan zbroj onoga što trebamo i onoga što ne trebamo
činiti, kao da je riječ o nekoj velikoj igri u kojoj se skupljaju bodovi, a nebo zaslužuješ
ako si sve naljepnice zalijepio na pravo mjesto. Učenikov život, na sreću, nije takva
noćna mora...
Stoga, hrabro! Isus te traži, želi te pronaći u tvojem poslu, traži te u tvojoj
svakidašnjici i poziva te da ga slijediš. Traži ga i, posebice, dopusti mu da te pronađe!
ŽUPNI OGLASI:
 Svijeće za blagdan Prikazanja Gospodinova – Svijećnicu moći će te nabaviti
u crkvi. Proštenje je u grkokatoličkoj župi u Jaski. Svečanu svetu liturgiju u
11h predvodi mons. Milan Stipić, apostolski upravitelj Križevačke eparhije, a
propovijeda mons. Giorgio Lingua, apostolski nuncij u našoj domovini.
 Sastanak molitelja Živa krunice bit će u nedjelju 2. veljače u 17h. Pozivaju
se svi oni koji žele moliti na nakane Sv. Oca, naših biskupa i za potrebe naše
župe.
 Prijave za domaćinstvo mladih koji će doći na Susret hrvatske katoličke
mladeži otvorene su do 31. siječnja! Obrazac možete preuzeti na stoliću za
tisak ili na web-stranici naše župe. Prijave donesite u župni ured. Hvala svima
na otvorenosti srca!
 Pripremni susret mladih za SHKM za naš arhiđakonat, bit će u subotu, 1.
veljače, u Karlovcu. Mladi koji žele ići, neka se jave kapelanu.
 U petak, 31. siječnja, u 19h u pastoralnom centru, obiteljska zajednica
organizira predstavljanje knjige Digitalna demencija, koja na temelju
znanstvenih istraživanja upozorava na opasnosti i štetnost neograničene
uporabe digitalnih pomagala, osobito djece. Svi su pozvani, a za djecu je
osigurana animacija.
 Pozivaju se novi pretplatnici na katolički tisak (Glas koncila, Glasnik sv.
Josipa i Glasnik Srca Isusova i Marijina). Čitajmo i širimo vjerski tisak.

