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Raspored euharistijskih slavlja i 

tjedni kalendar(4.  - 11.  I. 2014.) 
 

Pon, 

05. 

Emilijana  

 

Uto,

06. 

Bogojavljenje, Tri kralja 

08.30 

 

 
09.45 

 

11.00 

ob. Gradinjan, obl Huruc, 

ob. Heršil, ob. Brkić i ob. 

Željković 
  ob. Sulik Jelka i Franjo i 

Ana Zorić- VZ 

Ţupna sv. Misa 

Sri, 

07. 

Rajmund 

  

Čet, 

08. 

Severin 

07.00 Na nakanu - samostan 

Pet, 

09. 

Hadrijan 

18.00 Zajednička sv. Misa – GP 

1.Ob. Bukovac Ivan i ob. 
Rončević 

Sub, 

10. 

Agaton 

12.00 

18.00 

Na nakanu  

Ljilja Barišić i Božidar 
Altić 

Ned, 

11. 

Krštenje Gospodinovo 

08.30 
 

 

09.45 

Janković Vinko, M ara, 
Klara, Ivo, Niko, Stipo i 

Filipović Kata 

Taritaš Mato i Danica i 
Andrlun Katica  - VZ 

10.30 

 
Ţupno Euharistijsko 

slavlje 

ŢUPNE OBAVIJESTI:  

1. U utorak je Bogojavljenje ili Tri 

kralja. Na misi u 8.30 u GP i u 9.45 u 

VZ će bit blagoslov vode koju će 

vjernici moći ponijeti svojim kućama 

i koristiti za blagoslov. 

2. U subotu u 12 sati biti će sv. Misa  u 

GP na kojoj ćemo blagosloviti zastavu 

udruge „Uzorne hrvatske seoske žene“. 

3.  Obratite paţnju na raspored sv. 

Misa kroz ovaj tjedan. 

4. Blagoslov obitelji:  

05. 01. 2015. Ponedjeljak – V. Barna 

– od V. GrĎevca  - 8.00 – župnik 

A. Hebranga – od Br. Radića – 8.00 – 

vlč. Josip 

06. 01. 2015. Utorak –  Matoša od 

zgrade, Klovićeva, Ničeova, T. Ujević 

sa zgradama – 13.00 župnik 

  Stalovica – 13.00 – vlč. Josip 

07. 01. 2015. Srijeda –– župnik Mali 

Zdenci od Zdenke – 8.00 – župni     

Zdenački gaj od lovačkog doma i 

zgrade na trgu  – 8.00 vlč. Josip 

08.01.2015. Četvrtak – Orlovac od 

M. Zdenaca i Meki Orlovac – 8.00                                                                      

Ilovska VZ od centra-8.00 – vlč. Josip 

09.01. 2015. Petak – Veliki Zdenci – 

od Klokočevačke – 8.00 župnik 

Vel. Zdenci-od centra-8.00-vlč. Josip 

10. 01. 2015. Subota – Reljkovićeva, 

4. Studenog, Ilovska – 8.00 župnik 

 Lončarica, Velika Dapčevica i 

Dapčevački BrĎani – vlč. Josip 9.00 

11. 1. 2015. Nedjelja -   Mala 

Peratovica, V. Peratovica, Mala 

Barna– 13.30  - župnik 

12.1.2015. – Topolovica- 10  Župnik. 

5. Statistika za 2014. Godinu: 

Župa sv. Josipa Grubišno Polje: 

Krštenih – 36 

Umrlih- 37 

Vjenčanih – 13 

Župa Svih Svetih Veliki i Mali Zdenci 

Krštenih – 2 

Umrlih – 14 

Vjenčanih – 7 

U oba dvije župe bilo je 46 djece na 

prvoj pričesti i 49 mladih je primilo 

sakrament sv. Potvrde te je bilo 22500 

pričesti. 
 

Sretnu i radosnu nedjelju i puno 

Božjeg blagoslova želi Vam vlč. 

Većeslav i ss. Milosrdnice! 
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Godina IV. – Broj 06. 
04.siječnja,2015. 

ŽUPE SV. JOSIPA – 

GRUBIŠNO POLJE I SVIH 

SVETIH – V. I M. ZDENCI 

TEL/FAX:  043/ 485 – 261 

MOB: 098/ 433 – 921 

 

 

 

 

 

 

Svemogući vječni Bože, 

ti prosvjetljuješ sve  

koji u te vjeruju.  

Ispuni čitav svijet  

svojom slavom  

i jasno se očituj  

svim narodima. 
Zborna molitva 
 

 

 

 

 

MALE MOLITVE 

VELIKIH LJUDI 

 

Oce, hvala ti što nas pratiš 

kroz 

naše ţivotne pute, što si uz 

nas 

i u sretnim i u tuţnim 

trenucima bez obzira na našu 

nezahvalnost i naše grijehe. 

Oprosti nam što griješimo, što 

ti ne iskazujemo dovoljno 

zahvalnosti za sve što ciniš za 

nas. 

Oprosti nam što ne znamo 

prepoznati prave vrijednosti i 

što ne znamo cijeniti male 

stvari. 

Oprosti nam na svim ruţnim 

rijecima i postupcima. 

Oprosti nam što ne znamo 

ţivjeti ţivot koji si nam 

podario 

na nacin na koji si ocekivao 

da 

cemo ga znati ţivjeti. 

Hvala ti na svemu što si 

ucinio 

za nas te za ono što ceš uvijek 

ciniti za nas. 
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EvanĎelje (Iv 1,1-18): 

U početku bijaše Riječ 

i Riječ bijaše u Boga 

 i Riječ bijaše Bog. 

Ona bijaše u početku u Boga. 

Sve postade po njoj 

 i bez nje ne postade ništa. 

 Svemu što postade 

u njoj bijaše život 

 i život bijaše ljudima svjetlo; 

i svjetlo u tami svijetli 

 i tama ga ne obuze. 

Bi čovjek poslan od Boga, 

ime mu Ivan. 

On dođe kao svjedok 

da posvjedoči za Svjetlo 

da svi vjeruju po njemu. 

Ne bijaše on Svjetlo, 

nego - da posvjedoči za Svjetlo. 

Svjetlo istinsko 

 koje prosvjetljuje svakog čovjeka 

dođe na svijet; 

bijaše na svijetu 

 i svijet po njemu posta 

 i svijet ga ne upozna. 

K svojima dođe 

 i njegovi ga ne primiše. 

A onima koji ga primiše 

 podade moć 

 da postanu djeca Božja: 

 onima koji vjeruju u njegovo ime, 

koji su rođeni ne od krvi, 

ni od volje tjelesne, 

 ni od volje muževlje, 

 nego - od Boga. 

I Riječ tijelom postade 

 i nastani se među nama 

 i vidjesmo slavu njegovu 

 - slavu koju ima kao Jedinorođenac 

 od Oca - pun milosti i istine. 

Ivan svjedoči za njega. Viče: 

"To je onaj o kojem rekoh: 

koji za mnom dolazi, preda mnom je 

jer bijaše prije mene!" 

Doista, od punine njegove 

 svi mi primismo, 

 i to milost na milost. 

Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, 

a milost i istina nasta po Isusu Kristu. 

Boga nitko nikada ne vidje: 

 Jedinorođenac - Bog - 

 koji je u krilu Očevu, 

 on ga obznani. 
 

Bog nam daje različite mogućnosti 
da dođemo do njega. 
Najznačajnija tri načina su opisana 
u današnjim biblijskim odlomcima. 

Mudrost, kojoj pohvalu pjeva 
današnje prvo čitanje, je prvi način 
na koji možemo dokučiti Boga. 
Bog nam se otkriva preko svih 
stvorenih stvari. Promatrajući svijet 
oko sebe i zaključujući o njegovu 
postanku dolazimo do Boga. Sva 
priroda i sve stvoreno pjeva nam o 
Bogu hvalospjevom postojanja. 
Zato svatko tko iskreno promišlja 
svijet oko sebe i pošteno traži 
istinu, preko onoga što proučava 
dolazi do Boga. I smiješni su oni 
koji još uvijek šire laži o tome kako 
se znanost i vjera isključuju. Ta i 
jedno i drugo imaju svoje ishodište 
u Bogu i usmjerene su na njega. 

Drugi način je vjera. Odgovor na 
Božji poziv. Srce koje vjeruje, 
jednako kao i um koji traži, biva 
pronađeno i zahvaćeno Božjom 
ljubavlju. No, kao što nas 
zloupotreba razuma i bešćutna 
mudrost odvraća od Boga, tako 
nas i kriva, nedjelotvorna i jalova 
vjera odvraća od Boga. 
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Prava vjera je djelotvorna. Vjera se 
jača u nadi, a realizira u ljubavi. 
Vjera bez djela je mrtva. 
Neučinkovita i kontraproduktivna. 
Konačno, treći i najučinkovitiji način 
da dođemo do Boga je prihvaćanje 
Bogočovjeka koji je došao k nama. 
U Kristu nam je dan svaki odgovor 
na pitanja koja postavlja i um i srce. 
U Kristu nam je, što je još važnije, 
darovan primjer da je moguće živjeti 
i proslavljati Boga koristeći i um i 
srce. 
U Kristu nas je pohodilo Svjetlo 
istinsko koje prosvjetljuje svakoga 
čovjeka. Božja ljubav nema 
ograničenja i ponuđena je svim 
ljudima i svakom pojedinom 
čovjeku. Jer nas Bog sve jednako 
voli i želi da se spasimo. 

NAVJEŠTAJ VAZMA I 

SVETKOVANJA U 2015. 
 

Spasenje, kojemu je Bog naumio 

privesti sve ljude, započelo je 

utjelovljenjem Isusa Krista, a 

potpuno se objavilo u pashalnom 

otajstvu. Stoga, po drevnom običaju 

Crkve, naviještamo Vazam - Nedjelju 

uskrsnuća i kršćansko svetkovanje u 

godini 2015. 

Braćo i sestre, 

objavila nam se slava Gospodnja 

i uvijek će se meĎu nama objavljivati 

dok On ponovno ne doĎe. 

U tijeku i rasporedbi vremena 

spominjemo se 

i ţivimo otajstva spasenja. 

Središte čitave liturgijske godine 

Vazmeno je trodnevlje našega 

Gospodina raspetoga, ukopanoga i 

uskrsloga,  a vrhunac mu je 

Vazam-Nedjelja uskrsnuća, 5. 

travnja. 

Svake nedjelje, tog tjednog Uskrsa, 

uprisutnjuje sveta Crkva ovo veliko 

otajstvo, u kojem je Krist pobjedio 

grijeh i smrt. 

Od Vazma proistječu svi sveti dani: 

početak je korizme na Pepelnicu, 

18. veljače; 

Uzašašće Gospodnje je 14. svibnja; 

Nedjelja Pedesetnice, to jest 

Duhovi, 24. svibnja; 

a početak došašća, u nedjelju, 29. 

studenoga. 

1. oţujka  – Hodočašće našeg 

dekanata u Katedralu 

19. oţujka – sv. Josip – zaštitnik 

Ţupe 

8. svibnja – hodočašće biskupije na 

Mariju Bistricu, 

17. svibnja – Uzašašće Gospodnje u 

Grbavcu u 12.15, 

23. svibnja – sv. Krizma u 11 sati, 

24. svibnja – prva pričest u 11 sati, 

31. svibnja – Presveto Trojstvo u 

Poljanima u 12.15, 

13. lipnja- Sv. Antun – Velika 

Barna u 11 sati. 

29. lipnja – sv. Petar i Pavao – 

klečanje u našoj ţupi. 

 

I na blagdane Presvete Bogorodice, 

apostolâ i svetih, 

te na spomen vjernih mrtvih, 

Crkva na svome putu zemaljskom 

navješćuje Gospodnje pashalno 

otajstvo. 

 

Kristu, koji bijaše, koji jest i koji 

dolazi, 

Gospodaru vremena i povijesti, 

neprolazna slava u vijeke vjekova. 

Amen. 

 


