ŽUPNI OGLASI

V. USKRSNA NEDJELJA
2. svibnja 2021.

OVAJ TJEDAN SLAVIMO
U ponedjeljak 3. svibnja blagdan svetih apostola Filipa i Jakova
U utorak 4. svibnja sv. Florijana – zaštitnika vatrogasaca
U nedjelju 9. svibnja obilježavamo Majčin dan
SVIBANJSKE POBOŽNOSTI
Svibanjska je pobožnost svakim danom u 18:00 sati, a subotom nakon svete mise u 8:00
sati. Predmolitelji krunice su:
Ponedjeljkom – Marijina legija
Utorkom – Zajednica mladih
Srijedom – Čitači
Četvrtkom – Obiteljska zajednica
Petkom – Vjeroučiteljice
Subotom - Svećenici i đakon
Nedjeljom – Kandidati za Krizmu
Potičemo vas na molitvu krunice kako u našoj župnoj crkvi i našim kapelama tako i u
svojim obiteljima. Svaki tjedan ćemo moliti na posebnu nakanu. Ovaj tjedan molimo za
svećenička zvanja iz naše župe.
MINISTRANTSKI SUSRET
Pozivamo sve dječake osnovnoškolce i srednjoškolce i mlade studente i radničku
mladež da se pridruže zajednici ministranata naše župe. Ministrantski susreti su
subotom u 10 sati u župnoj crkvi.
KATOLIČKI TISAK
Na stoliću za tisak možete pronaći novi broj Glasa koncila, naš župni listić Vitus i ostali
katolički tisak.
Zahvaljujemo na Vašem daru za potrebe župe.

LITURGIJSKA MINUTA

Prikazati osobnu nakanu na svakoj svetoj misi
Misa je molitva u kojoj nam Duh Sveti pomaže moliti. Bez njega je nemoguće ući u
otajstvo mise. Misa je događaj za koji se trebamo ozbiljno pripremati. Misa je aktivno
sudjelovanje u muci, smrti i uskrsnuću Isusa Krista. Krist je žrtva. Jedan je vjernik
ovako objasnio zašto mu je misa najvažnija: „Kad dođem na misu, vidim Isusa kao
žrtvu. Tada imam samo dvije mogućnosti: promatrati ili sudjelovati. Kad izađem iz
crkve, Isus gleda mene i vidi kako sam u svijetu ja žrtva. On također ima dvije
mogućnosti: promatrati ili sudjelovati“. Sudjelovati prvenstveno znači doći pred
raspetoga i uskrsloga Krista s vjerom u srcu. Kad u duhu stanemo pred križ na kojem
se događa otkupljenje, spasenje, oproštenje, ozdravljenje, iscjeljenje, oslobođenje ovoga
svijeta – možemo tu žrtvu samo promatrati, ali možemo u njoj i sudjelovati. Bog je za
nas sve učinio ili nam je na neki način sve već dao (v. Iz 53,4-6). No, to „sve“ neće biti
zaista naše ako ga ne uzmemo vjerom. Vjerom ulazimo u posjed blagoslova kojima
smo već blagoslovljeni u Kristu. Dakle, prikazati misu znači slobodnom voljom
zahvaliti Kristu za njegovo trpljenje za sasvim konkretnu nakanu, te tu istu nakanu
u ime toga trpljenja staviti pred Boga Oca kako bi se ona ispunila u potpunosti u
Duhu Svetome.

Ženidbui žele sklopiti:
Valentino Komar rođen 26. 08. 1991., sin Ivana i Vesne r. Frkanec iz Kraja Donjeg
i
Patricija Mudri rođena 10. 09. 1996., kći Pavla i Snježane r. Herceg iz Šibica

