ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. NIKOLE BISKUPA
JASTREBARSKO

ŽUPNI OGLASI:

 Iduće nedjelje je PRVA SVETA PRIČEST pod svetom misom u 9h na
otvorenom, u dvorištu naše župe te neće biti moguće parkirati u dvorištu. Zbog
Prve pričesti iduće nedjelje u Cvetkoviću će biti sveta misa u 7.30h. PRVA SVETA
ISPOVIJED za prvopričesnike, njihove roditelje i krsne kumove bit će u subotu u
10.30h, a prvopričesnici imaju probu u 9.30h.
 MISE TRODNEVNICE uoči Prve pričesti (srijeda, četvrtak i petak) su u 19h s
prigodnim propovijedima. Svake večeri iza trodnevnice bit će prigodan program
(srijeda-podjela haljina, četvrtak – Klanjanje s djecom te petak – Krunica u
dvorištu župe) te pozivamo roditelje neka podrže svoju djecu!
 Nastavljamo sa „SVIBANJSKOM POBOŽNOŠĆU“ u našem pastoralnom
centru– molitva krunice i litanija Majci Božjoj svakog dana, pola sata prije večernje
svete mise (ponedjeljkom i subotom prije jutarnje mise). Raspored za
POBOŽNOSTI PO KAPELAMA I OKO PILOVA za naredni tjedan pogledajte u
sredini listića. Hvala svima koji su se uključili i koji će se priključiti!
 Podsjećam „POSVAJATELJE KRIZMANIKA“ da iduće nedjelje donesu
čestitku i skromni poklon za krizmanike u pripremljenu kutiju u prizemlju
pastoralnog centra. Ako posvajatelji prvopričesnika nisu to danas učinili, molim neka
donesu kroz tjedan.
 Idući tjedan kateheza za sve razrede krizmanika bit će u 8h, a za ostale razrede
neće biti.
 Župa sv. Marija pod Okićem ove godine obilježava 400 godina od prvog spomena
imena „Kljuka“ te pripremaju knjigu o povijesti hodočašća pa traže pomoć u
prikupljanju građe. Više o tome pročitajte u sredini listića.
 Ženidbeni navještaj:
o Filip Frkonja Lacković (T.E. Bakača 16) i Roberta Jurkovac (Cvjetno naselje
35). Žele se vjenčati u našoj župi 11. svibnja.
o Matija Slugečić (Breznik Plešivički 1A) i Matea Prstac (župa sv. Marija pod
Okićem). Žele se vjenčati u našoj župi 20. svibnja.
o Matija Krcivoj i Sara Mahovlić, oboje iz naše župe (Bana j. Jelačića 25A). Žele
se vjenčati u našoj župi 24. lipnja.
 Proteklog tjedna Božjom djecom postala su: Lana Tukić (kći Ivana i Mateje r.
Štulec, Breznik Plešivički 1) i Matej Hrkać (sin Zlatka i Željke r. Ivčec, Radnička cesta
45). Molimo za njihov duhovni rast!
 Župni ured radi prema redovitom rasporedu: ponedjeljkom 8.30-10h, a od utorka
do petka 8.30-10h te 17-18h. U radno vrijeme župnog ureda slobodno se obratite i
na telefon 01/6281-756 ili preko e-mail adrese župe (zupni.ured.sv.nikole@zg.tcom.hr). Župni ured ne radi vikendom i blagdanima!

8. – 15. 5. 2022.
Br. 332

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA
8. SVIBNJA 2022.

Zrnje…
Zbog čega današnji ljudi žive? Na koje
pašnjake usmjeravaju svoje živote? Čini se
da danas čovjek treba, da bi živio, ići tamo
gdje svi idu, posebno prema modama gdje
se ističe što bolja odjeća, automobili,
mobiteli… Zavaravamo se da život prolazi
kroz prepoznavanje i divljenje našoj
vanjskoj slici od strane drugih, a ne po
suštini našeg unutarnjeg čovjeka i
poštivanju savjesti koju nm je Bog dao.

Iv 10, 27-30
Ja ovcama svojim
dajem život vječni.

Čini se da danas čovjek, da bi živio i
uživao u životu, mora na bilo koji način
zadovoljiti svoju želju za zabavom.
Zavaravamo se da je sloboda činiti ono što
želimo, dok bi lijek naše neizlječive želje za
srećom bila sloboda da činimo ono što
moramo, da budemo odgovorni u odlukama
koje se donose slobodno ili koje čak trpe.

RASPORED SVETIH MISA
9. – 15. 5. 2022.
PONEDJELJAK, 9. 5., Izaija, Dionizije, Pahomije, Mirna, Beata
7h
UTORAK, 10. 5., Bl. Ivan Merz, BDM Trsatska
19h 1) Barica Matijević, god. 2) Marija, god., i Ivan Klemenić 3) Stjepan
Ribarić, god., i Ivica Špigelski 4) Ane Popović, 7. dan 5) Vlasta i Zdenko
Lončarić
SRIJEDA, 11. 5., Mamercije, Franjo Geronimo, Stela, Zvjezdana
19h + Nikola Cimerman, god.
ČETVRTAK, 12. 5., Sv. Leopold Bogdan Mandić
19h + Timon Dragović, god.
Euharistijsko klanjanje iza sv. mise
PETAK, 13. 5., Gospa Fatimska
19h 1) Ivica Priselac, god., i ob. Priselac i Pribil 2) Ljubomir Stipković,
30. dan 3) Danica Stipković, god., Barbara i Andrija Golub 4) Mirko Brkić,
god. 5) Josip Glad 6) Ob. Lovrenčić
SUBOTA, 14. 5., SV. MATIJA, APOSTOL
7.30h + Jasenka Režek
NEDJELJA, 15. 5., PETA USKRSNA NEDJELJA
7.30h + Draga, god., i Dragutin Mesić
9h
+ Nenad Kokot (PRVA PRIČEST)
11h ŽUPNA – za sve žive i pokojne župljane
19h + Stjepan Šember
Cvetković 7.30h

HODOČAŠĆA
Najavljujemo HODOČAŠĆE U PADOVU 30. svibnja zajedno s našim
franjevačkim samostanom. Cijena hodočašća je 270kn, a plaća se prilikom
prijave u župnom uredu. Više informacija iduće nedjelje!
Najavljujemo hodočašće u Tomislavgrad-Mostar-Međugorje-Široki
Brijeg 23.-25. lipnja. Više informacija iduće nedjelje!
KLJUKA
2022. godine obilježava se 400 godina od prvog spomena imena „Kljuka“ za hodočasničko proštenište u župi Okićka Sveta Marija. 1622. spominje se župa u službenom izvještaju (Kanonskoj vizitaciji), koju je napisao katedralni Arhiđakon nakon pregleda. On je zapisao naziv župe SANCTA MARIA IN KLUKA.
Povodom toga želja župe sv. Marije pod Okićem je izdati knjigu o povijesti
hodočašća pod Okić. Traže stare fotografije koje možda imate spremljene s proštenja Okićkoj Svetoj Mariji (fotografije bi skenirali i vratili), ali i svjedočanstvo o
dolasku na proštenje u prošlom stoljeću.
Ako im možete pomoći, imate neku fotografiju ili želite kratko razgovarati s njima
o vašim sjećanjima, možete se javiti na župnu Facebook stranicu „Župa Svete Marije
pod Okićem“ ili kontaktirati vjeroučiteljicu Katarinu: katarina.pucar@gmail.com ili
098/669-265.

MARIJANSKA POBOŽNOST U NAŠOJ ŽUPI PO KAPELAMA
Prema rasporedu u i oko naših kapela i pilova od ponedjeljka do petka okupljati ćemo se u 20h te moliti krunicu Blažene Djevice Marije, Lauretanske litanije,
razmatrati zazive u litanijama i pjevati marijanske pjesme zazivati Isusovu i našu majku
proseći od nje zaštitu te joj preporučiti sve naše nakane i potrebe. Molimo župljane da
po mjestima gdje se bude molila pobožnost neka pripreme prigodnu okrjepu za
druženje iza pobožnosti! Hvala svima koji su se uključili proteklog tjedna!
Raspored za naredni tjedan: 9. svibnja (ponedjeljak) – Gornja Jaska (kapela
sv. Duha), 10. svibnja (utorak) – Groblje Jastrebarsko (kapela sv. Mihaela),11. svibnja (srijeda) – Hrastje, 12. svibnja (četvrtak) – Pavlovčani (kapela sv. Pavla), 13.
svibnja (petak) – Zdihovo (raspelo).

