● Vjeronauk je po uobičajenom rasporedu.
● Zaručnički tečaj održavat će se od 27. do 31. 03.
● U ponedjeljak 27. 03. u Domu kulture Jastrebarsko održava se predstava
„Velika tajna Sherlocka Holmesa“ u svrhu skupljanja sredstava za pomoć djeci
i mladima u Ruandi.
● Udruga Jasličara u nedjelju 02. 04. u 8 sati u Pastoralnom centru otvara 5. Prodajnu
izložbu „Radost Uskrsa“ koja će trajati do subote 08. 04. Radnim danom je
otvorena izložba 18-20 h, subotom 15-17
17 h, a nedjeljom 88-12 i 18-20 h.

Župni oglasi:

NEDJELJA, 02.04.2017. PETA KORIZMENA; „GLUHA“
Plešivica 11 sati
1)PAVAO i VJEKOSLAVA Haramija

SUBOTA, 01.04.2017., Marija Egipatska, Božica, Hugo
Gornja Reka 19 sati
1)++ ob. STJEPANA Petrović i ob. NIKOLE Petrović

PETAK , 31.03.2017., Benjamin, Balbina, Gvido, Natalija, Ljubomir

ČETVRTAK 30.03.2017., Kvirin, Viktor, Vlatko
Plešivica 19 sati 1)+DRAGICA, god. i JOSIP Braje 2)DRAGUTIN,
DRAGUTIN, ROZA, SLAVKO Kurtalj i ob.
3)MIRKO
MIRKO i BARBARA Jagunić i ob. i BOLTA Mrakužić

SRIJEDA, 29.03.2017., Eustazije, Bertold, Jona

UTORAK , 28.03.2017., Sonja, Nada, Renata, Bojana

PONEDJELJAK, 27.03.2017, Rupert, Ernest, Lada, Lidija

RASPORED SVETIH MISA
27. 03. 2017. – 02. 04. 2017.

Evanđelje:
Iv 9,1-41

Drugo čitanje:
Ef 5,8-14

gledanje.“

Svjetlo, osposobljeni za novo

uronjeni u Isusa, bivamo uronjeni u

snaga novoga gledanja. Po krštenju

darivatelj svjetla. On je svjetlo,

može progledati. Isus nije tek

jedini Poslanik. Samo na taj način
na

pozvan „oprati se u Isusu“, koji je

Isusova postupanja: slijepac je

Evanđelist otkriva stvarni razlog

ne poznaju herbrejski jezik,

pojašnjenje pred svoje čitatelje koji

Poslanik. Iznoseći to jezično

kupalištu Siloamu. „Siloam“ znači
zna

„Isus slijepca šalje da se opere u

26. ožujka 2017.

ČETVRTA
A KORIZMENA NEDJELJA

Prvo čitanje:
1 Sam 16,1b.6-7.1013a

Br. 66 god. X

26.03.2017. - 02.04.2017.

MUČENIKA,
ČENIKA, PLEŠIVICA

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA

ZNAČENJE POSTA TIJEKOM ČETRDESETNICE – KORIZME

“Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvjetlit će ti Krist.” (Ef 5,14)
Gospodine! Došao si kao svjetlost svijeta. Svijet je u tami; čovjek je u mraku. Ti
pak želiš svakog čovjeka i čitav svijet osvjetliti: da svaki koji vjeruje hodi u
svjetlosti.
U današnjem evanđelju nailaziš na čovjeka koji nikada u svom životu nije vidio
svjetlost dana i ljepotu prirode. Učimo da je trpljenje dio života i može biti
blagoslovnim križem.
A mene oslobodi od sljepoće duše, od mraka srca. Danas Te molim: Upali u meni
svjetlo da bih i ja po Tebi drugima svjetlio Tvoju svjetlost.

4. korizmena nedjelja godine A (Iv 9,1.6-9,13-17.34-38)

Vladimir Zagorac, Krist posvetitelj vremena, KS, Zagreb, 1996., str. 147. – 149.

1. Briga za duhovni napredak svih vjernika kao sadržaj Četrdesetnice dolazi
naročito do izražaja u shvaćanju posta u Crkvi kako ga nalazimo u govorima Otaca
i liturgiji. Post se za njih zaista ne sastoji samo u uzdržavanju od hrane, nego znači
korjenitu reviziju čitavog života kršćanske zajednice i svakog pojedinca u odnosu
prema Bogu, prema bližnjemu i prema samome sebi. a) Odnos Crkve i pojedinca po
Crkvi s Bogom uspostavlja se molitvom što istječe iz vjere. Kršćanin se u vrijeme
četrdesetdnevnog vazmenog posta mora češće povući iz briga i poslova sam u sebe,
da bi razmišljao o Božjim djelima i tako napredovao u mudrosti i poznavanju Boga
po vjeri i u ljubavi prema najvišem Dobru. U molitvi treba ispitivati sam sebe,
upoznati ono što ga odvodi od Boga i to odstraniti. No, molitva će biti u ovo doba
mnogo uspješnija, a tu uspješnost daje joj post i dobra djela. Uzdržavanje od hrane
nije, dakle, nešto što bi imalo vrijednost samo u sebi, nego je usmjereno prema
molitvi i, kako ćemo još vidjeti, prema pomoći potrebnima. Ono je jedno od
sredstava opće korizmene obnove, ukoliko pridonosi savršenstvu, a time i
uspješnosti naše molitve, i omogućuje nam činiti dobra djela bližnjemu. b) Druga
značajka četrdesetdnevnog vazmenog posta kod Otaca jest unapređenje bratske
ljubavi. Ono biva prije svega s pomoću opraštanja. Čin opraštanja ne znači nikakvo
poniženje. Naprotiv, pridružuje čovjeka samoj Božjoj moći jer uvjetuje Božju
osudu svojom vlastitom odlukom i svojim sudom prema svom drugu u službi
obvezuje Gospodina prema sebi samome. Radi se dakle, očito o shvaćanju
Četrdesetnice kao sredstva duhovnog napretka kršćana preko pokore: za postizanje
oproštenja grijeha treba ispuniti uvjet, tj. oprostiti svojim bližnjima. Pri svemu
ovom sv. Leon stavlja naglasak na iskrenost obdržavanja Četrdesetnice – ne, dakle,
zbog zdravstvenih razloga – da se skine koji suvišni kilogram tjelesne težine – niti
zbog gramzljivosti – da se nešto uštedi, nego ono sebi uskraćujemo, treba darivati
siromašnima. Bez unutarnjeg elementa obraćenja i ljubavi post ne znači ništa.

KRIŽNI PUT je četvrtkom i nedjeljom
pola sata prije svete mise.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KLANJAMO TI SE, KRISTE,
I BLAGOSLIVLJAMO TE,
JER SI PO SVOJEM SVETOM KRIŽU
OTKUPIO SVIJET!

Uskoro će biti tiskana knjiga „Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva
zavičaja“. Ova vrijedna knjiga svojevrsna je monografija o svećeničkim i
redovničkim zvanjima s područja svih župa Jastrebarskog dekanata.
Jaskanski kraj dao je Zagrebačkoj nadbiskupiji i hrvatskom narodu
dvojicu kardinala i zagrebačkih nadbiskupa: bl. Alojzija Stepinca i Slugu
Božjeg Franju Kuharića; potom nadbiskupa ohridskoga: fra Rafaela
Levakovića; trojicu zagrebačkih biskupa-Benedikta Vinkovića, Petra
Petretića i Martina Borkovića, zatim porečko-pulskog biskupa Dragutina
Nežića, vojnog ordinarija Jurja Jezerinca, varaždinskog biskupa Josipa
Mrzljaka, naslovnog skradinskog biskupa Mihaela Matkovića i
Službenicu Božju Žarku Ivasić. Za tiskanje ove knjige potrebna su znatna
sredstva. Zbog toga vas molimo da nam pomognete svojom financijskom
potporom u tiskanju ove knjige te tako možete postati sponzor.

župnog Caritasa pomogli potrebnima.

čovjeka, na djela odricanja, solidarnosti i ljubavi kako bi preko

korizmeno vrijeme poziva se vjernike na odgovornu i zauzetu skrb za

Upravo je vrijeme korizme povlašteno vrijeme za djela ljubavi. Zato u

samo za sebe, izgubljeni su dani, riječi su blaženog Ivana Merza.

odricanje i dobra djela. Dani u kojima ne učinimo ništa za druge, već

Korizma je vrijeme koje nas svojom ozbiljnošću poziva na žrtvu,

