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Raspored euharistijskih slavlja i 

tjedni kalendar 

(27. 8. -3. 9. 2017.g.) 
 

Pon, 

28. 

Augustin, Tin 

  

Uto,

29. 

Glavosjek Ivana Krstitelja 

19.00 Zajednička sv. Misa – GP 

1.Za zahvalu 

Sri, 

30. 

Gaudencija  

19.00 Zajednička sv. Misa – VZ 
1.Milan, Đuro, Rozika i 

Ivica Cerovac 

Čet, 

31. 

Rajmund, Rajko 

07.00 Terezija i Antun Fotak - 

samostan 

Pet, 

01. 

Jošua, Siksto 

19.00 Zajednička sv. Misa – GP 

1.Ružica Bobičić 2.Delić 

Mato i Luka, Janko Jurić 

Sub, 

02. 

Kalista  
12.00  Za žive i pokojne 

vatrogasce DVD Grubišno Polje 

Ned, 

03. 

22. NEDJELJA KROZ GODINU 

08.30 
09.45 

Vlado Krišto i rodit. 
ob. Padjera Karlo, ob. 

Zalović Antonio , ob. 

Jutrović i ob. Vidović– VZ 

11.00 Župno Euharistijsko 

slavlje 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI:  

RADNIM DANOM SU MISE U 

ŽUPNOJ DVORANI, A SUBOTOM 

I NEDJELJOM U ŽUPNOJ CRKVI! 

1. Zbog proslave blagdana Gospe od 

Suza u Pleternici gdje vlč. Ćorković 

poziva na misu u 18 sati u četvrtak, 

kod nas će misa u VZ biti u srijedu u 

19, a u samostanu u četvrtak u 7.00. 

2. Za primanje sakramenata krštenja 

ili vjenčanja potrebno se javiti mjesec 

dana ranije. Molim Vas da ne 

određujete vrijeme sprovoda prije 

dogovora sa mnom. 

3. Župa organizira hodočašće na 

proslavu Predragocjene Krvi 

Isusove u Ludbreg u subotu 2. 9. 

2017.  Mjesta više nema. Cijena je 

80 kuna, Polazak je u 6 iz VZ, a u 

6.15 iz GP. Polako uplaćujte. 

Raspored hodočašća:  

 9.00 – Mogućnost za ispovijed; 

11 – Svečana sveta misa; 

14 – Euharistijsko klanjanje; 

15 – Križni put: 

17 – Povratak. 

4. Blizu je nova  školska godina i ne 

bi se smjelo događati da nema djece 

i mladih,ali i starijih na sv. Misama. 

Pravi kršćanin je onaj koji se u 

Boga pouzdaje i Boga slavi svaki 

dan, a nedjeljom slavi sv. Misu.  

5. U petak je prvi petak u mjesecu . 

Mogućnost za s. Ispovijed je u 18.15 

6. U  subotu DVD Grubišno polje 

slavi 130. Godišnjicu postojanja. 

Misa za sve pokojne i žive 

vatrogasce će biti u 12 u žup. Crkvi. 

7. Radovi na obnovi naše župne 

crkve su započeli. Ovom prilikom 

zahvaljujem svima koji daju svoj 

dar za uređenje crkve i na bilo 

kojoj pomoći koju ste pružili. 

Radovi nas sveukupno koštaju 

560.000,00 kuna, a 400.000,00 dobili 

smo od ministarstva.  

8. Molitva Milosrdnom Ocu je 

četvrtkom u 16 sati u samostanu. 

9. Proslava Marinja će biti u subotu 

i nedjelju, 16. i 17. rujna, a 

raspored ćemo objaviti sljedeće 

nedjelje u župnom listiću.  

 

Sretnu i radosnu nedjelju i puno 

Božjeg blagoslova želi Vam vlč. 

Većeslav i ss. Milosrdnice! 
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Godina VI. – broj 40. 
27. kolovoza 2017. 

 

ŽUPE SV. JOSIPA – 

GRUBIŠNO POLJE I SVIH 

SVETIH – V. I M. ZDENCI 

TEL/FAX:  043/ 485 – 261 

MOB: 098/ 433 – 921 

 

 

 
 

Bože,  

ti ujedinjuješ srca vjernih  

da isto hoće i za istim teže.  

Daj narodu svome  

da ljubi što ti zapovijedaš  

i želi ono što ti obećavaš  

te u nestalnosti zemaljskog 

života  

onamo smjera naše srce  

gdje su prave radosti. 

 

Zborna molitva 

 

ISUSE, UČITELJU! ISUSE, 

SPASITELJU MOJ! HVALA TI ŠTO SI 

MI POKAZAO SVU DUBINU MOJEGA 

STRAHA, MOJE SLABOSTI I SUMNJE U 

KOJU LAKO POTONEM. TEBI JE 

ZNANO KAKO “BRZO PLETE” MOJA 

DUŠA! 

DOĐI, GOSPODINE, I ONDA KAD TE 

TEŠKO PREPOZNAJEM I JEDVA ZNAM 

DA SI TO TI. DOPUSTI MI DA 

PROVJERIM I UVJERIM SE. POZOVI 

ME I ONDA KAD ĆU OPET ISPOČETKA 

VIDJETI SVU SVOJU LJUDSKU 

GRJEŠNOST I S BOLOM U SRCU, 

STEGNUTA GRLA, UZ GORKE SUZE 

PREBROJAVATI SVE SVOJE GRIJEHE. 

TI SI MOJ OTKUPITELJ. TI ZNAŠ DA 

SI I MOJE GRIJEHE NA SVOJEM KRIŽU 

PONIO.  DOBRI PASTIRU, POTRAŽI ME 

I POSTAVI MI SVOJE SVETO PITANJE. 

JEDINO TI DOKRAJA POZNAJEŠ SVU 

LJUBAV KOJU U SRCU NOSIM. JEDINO 

TI MOŽEŠ IZ TEMELJA NANOVO 

SAZIDATI ZGRADU MOJEGA 

ISTINSKOGA LJUDSKOG 

DOSTOJANSTVA. JEDINO TI MOŽEŠ 

BITI DOSTATNO UPORIŠTE ZA MOJE 

SAMOPOUZDANJE I ZA MOJU NOVU 

HRABROST.  GOSPODINE DOBRI, 

POSLUŠAJ STRPLJIVO MOJ 

ODGOVOR! U TVOJIM SE BOŽANSKIM 

OČIMA BUDI MOJ PRAVI OSJEĆAJ 

LJUDSKE VLASTITE VRIJEDNOSTI, 

OSJEĆAJ KOJI ĆE PROŽETI CIJELO 

MOJE BIĆE. 

TI ZNAŠ! GOSPODINE, TI SVE ZNAŠ I 

ZATO JE MOJE SRCE PRIPRAVNO. 

DOK ME TI PROMATRAŠ, SPREMNO 

ĆU PRIHVATITI TVOJ NALOG. 

POŠALJI ME DA BUDEM KAO TI, DA 

BUDEM DOBAR PASTIR TVOJEGA 

STADA! 
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Biblijska čitanja 

Prvo čitanje: (Iz 22,19-23) 

Čitanje Knjige proroka Izaije Ovako 

govori Jahve: Lišit ću te tvoje službe, 
otjerat te sa tvog mjesta; i pozvat ću 
svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. 
Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga 
pojasom opasat', tvoju ću mu vlast 
predati u ruke te će biti otac žiteljima 
jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću 
mu na pleća ključ od kuće Davidove: 
kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad 
zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit 
ću ga na tvrdu mjestu; i postat će 
prijesto slave domu oca svojega. Riječ 
je Gospodnja. 

Pripjevni psalam: (Ps 138, 1-3.6.8bc) 

Zahvaljujem ti, Jahve, iz svega srca jer 
si čuo riječi mojih usta. Pred licem 
anđela pjevam tebi, bacam se nice 

prema svetom Hramu tvojemu.  
Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju 
dobrotu i vjernost, jer si nada sve 

uzveličao obećanje svoje. Kad sam te 
zazvao, uslišio si me, dušu si moju 

pokrijepio. Zaista, uzvišen je Jahve, ali 
gleda na ponizna, a oholicu izdaleka 

poznaje. Jahve, vječna je ljubav tvoja: 
djelo ruku svojih ne zapusti! 

Drugo čitanje: (Rim 11,33-36) 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla 
apostola Rimljanima 

Braćo! O dubino bogatstva, i mudrosti, i 
spoznanja Božjega! Kako li su 
nedokučivi sudovi i neistraživi putovi 
njegovi! Doista, tko spozna misao 
Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? Ili: 
tko ga darom preteče da bi mu se 
uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po 

njemu i za njega! Njemu slava u 
vjekove! Amen. Riječ je Gospodnja. 

Evanđelje: (Mt 16,13-20) 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju  

U ono vrijeme kad Isus dođe u krajeve 
Cezareje Filipove, upita učenike: "Što 
govore ljudi, tko je Sin Čovječji?" Oni 
rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj; 
drugi da je Ilija; treći opet da je 
Jeremija ili koji od proroka." Kaže im: 
"A vi, što vi kažete, tko sam ja?" 
Šimun Petar prihvati i reče: "Ti si Krist-
Pomazanik, Sin Boga živoga." Nato 
Isus reče njemu: "Blago tebi, Šimune, 
sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, 
nego Otac moj, koji je na nebesima. A 
ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na 
toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i 
vrata paklena neće je nadvladati. Tebi 
ću dati ključeve kraljevstva 
nebeskoga, pa što god svežeš na 
zemlji, bit će svezano na nebesima; a 
što god odriješiš na zemlji, bit će 
odriješeno na nebesima." Tada 
zaprijeti učenicima neka nikomu ne 
reknu da je on Krist. Riječ je 
Gospodnja. 

Sveti Učitelj jednom učenicima 

dolazi s pitanjem umjesto s 

poukom. Želi od njih saznati 

kakvu sliku o njemu imaju ljudi 

oko njih. Što misle i kakve riječi 

govore o Isusu oni s kojima se 

učenici druže i s kojima provode 

dragocjene trenutke svojega 

vremena? Važno je Učitelju 

kako ga ljudi prihvaćaju, kako 

tumače brata čovjeka. Što ljudi 

govore što to znači biti Sin 

Čovječji, postati ljudski 
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potomak, hodati zemljom u 

ovomu smrtnu tijelu? Učitelj želi 

znati što ljudi govore o njemu 

zato da nam pokaže kako je i on 

pogrješno shvaćen. Gledaju u 

njemu stroga propovjednika 

pokore koji žestoko prijeti – 

poput Ivana Krstitelja. Tumače 

ga kao vatrena glasnika Božje 

revnosti koji s neba dolazi najaviti 

velik dan – kao prorok Ilija. Vide 

u njemu Jeremiju koji je s 

velikom sućuti i boli proživljavao 

patnju svojega naroda i pozivao 

na mirno pokoravanje stranoj 

vlasti. I u progonstvu Jeremija je 

vidio nov početak. Odbačen od 

svih trpio je i Bogu iznosio svoj 

jad i muku. Mnogi Isusa drže 

prorokom koji otvoreno 

proglašava božanske poruke. Ali 

Isus je više od toga. Učitelj 

svojima daje priliku u osami kod 

Cezareje Filipove da mu izreknu 

svoj odgovor. Poziva ih da kažu 

tko je on. Želi znati koje mjesto 

ima u njihovu životu, koji su mu i 

kolik prostor dali u svojemu 

svijetu. Petar brzo i spremno daje 

svoj odgovor zašto vjeruje 

Učitelju i zašto se pouzdaje u 

njega. Nije li u riječ-dvije sažeo 

sve što očekuje od Učitelja i svoju 

želju da pronađe oslonac u 

njemu? »Ti si Krist, Sin Boga 

živoga!« ispovijeda Petar. Bio je 

to, doista, pravi čas da prepozna 

Otkupitelja i Spasitelja. Otac je 

Isusa pomazao Duhom Svetim da 

bude nositelj radosne vijesti. Na 

najdublji način Isus je povezan 

sa živim Bogom. Bog je njegov 

izvor, njegov stalni voditelj, 

iskon njegove svjetlosti. Bog je 

njegov Otac od kojega sve ima. 

U Isusu je sva punina božanstva. 

Od Oca. Prema Kristovim 

riječima Petru je objavljena 

božanska tajna. Blažen je Petar 

kojemu je progovorio Otac 

nebeski. Sveta riječ s neba zvoni 

uzvišenim, tajnim glasom i 

napunja dušu milinom koja nije 

od tijela i krvi. Evo još jednoga 

evanđeskog blaženstva! Važne 

riječi Isus kaže u svojemu 

odgovoru, odobrenju i pohvali. 

Kristovom vlašću rađa se sklad 

neba i zemlje. Što je vezano 

ovdje, vezano je i tamo; što je 

otkupljeno ovdje, otkupljeno je i 

u nebeskomu kraljevstvu. 

Ovdje, kod Cezareje Filipove i 

Apostol će otkriti svoje pravo 

ime. Učitelj mu pokazuje kako 

ga on vidi i kako ga definira. 

Daje mu poslanje koje želi da 

Apostol ispuni jer ima 

povjerenja u njega. Krist nalazi 

čvrsto uporište u svojemu 

odabraniku, apostolskomu 

prvaku Petru-Stijeni, za velik 

pothvat. To je stijena – temelj na 

kojem će sagraditi svoju Crkvu. 

Hrvatska katolička obitelj dnevno moli 

i nedjeljom slavi misu.  

Ljubi gospodina Boga svoga svim srcem 

svojim, svom dušom svojom i svim 

umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao 

samoga sebe. 


