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Raspored euharistijskih slavlja i 

tjedni kalendar (27. V–3.VI. 2018.g.) 

Pon, 

28. 

Vilim 

 

Uto,

29. 

Euzebije  

19.00 Zajednička sv. Misa-GP 
1. Cirilka i Mijat Đaković 2. 

Na čast sv. Anti 3. Duše u 

čistilištu 

Sri, 

30. 

Iva Arška 

07.00 Na nakanu - samostan 

Čet, 

31. 

TIJELOVO 

08.30  
09.45 

 

11.00 

Mojžeš Marija, Mirko i 
ob. Hudeček 

Bosilj Vlatka - VZ 

Župno Euharistijsko 

slavlje 

Pet, 

1. 

Justin 

19.00 Zajednička sv. Misa – GP 
1. Na nakanu 2. Ob. Ulbrih 

Antun i Berislav, ob. Polić 

Ana i Petar 3. Balta Marko i 

Anto 4. Ivan i Marija 

Pejnović 5. Ob. Marić i 

Lipovac 

Sub, 

2. 

Marcelin i Petar  

09.00 

11.00 
Misa krizme – VZ 

Misa krizme - GP 

Ned, 

3. 

10. NEDJELJA KROZ GODINU 

08.30 

09.45 

Ob. Puljić i Pažin 

Krizmanić Adela i Ivo  - 

VZ – Prva pričest VZ 

11.15 Župno Euharistijsko 

slavlje-Prva pričest GP 

ŽUPNE OBAVIJESTI:  
1. U četvrtak se slavi svetkovina Tijelova 

u kojoj Crkva moli Isusa pod prilikama 

kruha i vina da blagoslovi sve ljude koji u 

Njega vjeruju. Taj se dan održava 

procesija sa Presvetim kojim se na četiri 

mjesta blagoslivlja zazivajući dobroga 

Boga da blagoslovi ljude, mjesta i sav 

trud koji se ulaže čovjek može 

dostojanstveno živjeti. Iza mise u 11 je 

procesija pa molim da se pripreme oltari 

kako je to običaj. U 9.45 je misa u VZ i 

procesija oko crkve sa blagoslovom. 

2. U petak je ispovijed prvopričesnika, 

krizmanika, kumova i roditelja u 15 u 

VZ, a u 16 u GP. Biti će više svećenika. 

U petak je prvi petak. Mogućnost za 

ispovijed će biti od 18.30. 

3. U subotu je krizma u 9 sati u župi 

Svih Svetih u VZ, a u 11 sati u GP. 

Krizmu će u ime biskupa podijeliti 

preč. Josip Stipančević, ekonom naše 

biskupije i  ravnatelja Caritasa 

biskupije. Molio bih krizmanike da sa 

kumovima budu 15 min. prije u crkvi. 

4. Sljedeće nedjelje je prva pričest u 

9.45 u VZ, a u 11.15 u GP. Molimo za 

naše prvopričesnike i krizmanike 

5. 6. Na sastanku ŽEV razmotrene su 

mogućnosti za nastavak radova u crkvi 

sv. Josipa. Osim završetka radova na 

obnovi zidova crkve iskrsnulo je pitanje 

novog grijanja u crkvi. Investicija je 

vrijedan 100.000,00 (sto tisuća) kuna. 

Za nas je to veliki novac, ali se nadam 

Vašoj pomoći i daru, kad i koliko 

možete, da  bi do zime postavili grijanje 

kakvo priliči našoj crkvi. Od srca hvala 

na  Vašem daru. 

7. Župa organizira Hosočašće u čast sv. 

Ivi u Podmilačje u subotu 23. 06. 

Polazak je u 6.00 iz GP. Iza prelaska 

granice zaustaviti ćemo se na grobu vlč. 

Filipa Lukende i s. Cecilije Grgić na 

groblju u Presnačama. Nastavljamo do 

Jajca da vidimo crkvu i samostan te 

ručamo. U 16.30 započinju pobožnosti u 

Pomilačju, a u 18 sati je sv. Misa koju 

predvodi kardinal Puljić i namijenjena 

je za bolesnike i ranjene na duši i tijelu. 

Nakon mise je povrataka u našu župu. 

Cijena je 100 kuna, prijave sa osobnom 

iskaznicom čim prije i ići će samo jedan 

autobus pa se prijavite. 

 

Sretnu i radosnu nedjelju i puno 

Božjeg blagoslova želi Vam vlč. 

Većeslav i ss. Milosrdnice. 
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Godina VII. – broj 26.   
27. svibnja 2018. 

 

IZDAJU: ŽUPNI UREDI 

SV. JOSIPA – GRUBIŠNO POLJE 

I SVIH SVETIH – V. I M. ZDENCI 

TEL/FAX:  043/ 485 – 261 

MOB: 098/ 433 - 921 

 

 
 

 

Bože Oče, poslao si na svijet svoga 

Sina, Riječ istine, i Duha 

posvetitelja, da ljudima objaviš 

tajnu svoga života. Udjeli nam da 

ispovjedamo pravu vjeru, 

priznajemo slavno i vječno Trojstvo 

te se klanjamo tebi, svemogućem i 

jedinom Bogu. 
 

Zborna molitva 

 

 

 

 

 

Slavimo te Oče, Gospodaru 
neba i zemlje, što si 
dostojanstvo obitelji 
ustanovio na sliku svoga 
Trojstvenog zajedništva 
ljubavi. 

Klanjamo ti se, Gospodine 
Isuse Kriste, Otkupitelju naš, 
jer si se udostojao roditi u 
ljudskoj obitelji i jer si 
svojom žrtvom na križu 
bračnu ljubav od rane grijeha 
iscijelio, te bračno i 
obiteljsko zajedništvo ljubavi 
i vjernosti učinio 
sakramentom svoga saveza 
s Crkvom. 

Hvalimo te, Duše Sveti 
Tješitelju, koji po sakramentu 
ženidbe, zajedničkoj molitvi i 
nedjeljnoj euharistiji, 
kršćansku obitelj neraskidivo 
ujedinjuješ i posvećuješ, da 
može biti svetište života i 
škola kršćanske ljubavi. 

Ponizno te molimo, 
Svemogući Bože, da se po 
uzoru na Svetu Obitelj, u 
našem kršćanskom domu, 
ostvari božanski naum o 
braku i obitelji – da naša 
obitelj bude istinska 
zajednica vjere, života i 
ljubavi. Po Kristu Gospodinu 
našemu. Amen! 
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Biblijska čitanja 

Prvo čitanje: (Pnz 4, 32-34; 39-40) 

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona 
Ispitaj samo prijašnja vremena što su 

protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio 

čovjeka na zemlji: je li ikad, s jednoga kraja 

nebesa do drugoga, bilo ovako veličanstvena 

događaja? Je li se što takvo čulo? Je li ikad 

koji narod čuo glas Boga gdje govori isred 

ognja kao što si ti čuo i na životu ostao? Ili, 

pokuša li koji bog da ode i uzme sebi jedan 

narod isred drugog naroda kušnjama, 

znakovima, čudesima i ratom, jakom rukom 

i ispruženom mišicom, uza silne strahote, 

kao što je sve to, na vaše oči, učinio za vas 

Jahve, Bog vaš, u Egiptu Danas, dakle, 

spoznaj i zasadi u svoje srce: Jahve je Bog 

gore na nebu i ovdje na zemlji - drugoga 

nema. Drži njegove zakone i njegove 

zapovijedi koje ti dajem danas da dobro 

bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo 

poživiš na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, 

daje zauvijek."  Riječ Gospodnja.  

Drugo čitanje: (Rim 8, 14 - 17) 

Čitanje  poslanice svetog Pavla 
apostola Rimljanima Svi koje vodi Duh 

Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh 

robovanja da se opet bojite, nego primiste 

Duha posinstva u kojem kličemo: "Abba! 

Oče!" Sam Duh susvjedok je s našim duhom 

da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i 

baštinici, baštinici Božji, a subaštinici 

Kristovi, kada doista s njime zajedno 

trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo 
Riječ Gospodnja 

Evanđelje: (Mt 28, 16 - 20) 

Čitanje svetog Evanđelja po 
Mateju Jedanaestorica pođoše u 

Galileju na goru kamo im je 

naredio Isus. Kad ga ugledaše, 

padoše ničice preda nj. A neki 

posumnjaše. Isus im pristupi i 

prozbori: "Dana mi je sva vlast 

na nebu i na zemlji! Pođite dakle 

i učinite mojim učenicima sve 

narode krsteći ih u ime Oca i 

Sina i Duha Svetoga i učeći ih 

čuvati sve što sam vam 

zapovjedio!" "I evo, ja sam s 

vama u sve dane - do svršetka 

svijeta."  Riječ Gospodnja. 

Današnje evanđelje sadrži 

čudesnu poruku i cijeli niz 

zagonetki. Ta dobra poruka 

glasi: Bog je ljubio svijet te mu 

je dao ono svoje najvrijednije: 

svoga vlastitog Sina. 

To je dobra vijest, da je Bog 

tako ljubio svijet. Svijet mu je 

mogao biti svejedno. Stara 

poganska božanstva malo su se 

brinula za svijet ljudi. Isus nam 

je pokazao, da se Bog brine za 

nas. Sve je njemu dragocijeno, 

vrapci, ljiljani u polju a još više 

život ljudi. Isus nas želi 

ohrabriti da vjerujemo u Božju 

ljubav. To je u svakom slučaju 

nešto lijepo, biti ljubljen. A prije 

svega ako nas Bog ljubi. To 

jednostavno čini dobro. 

Koliko su lijepe ove Isusove 

riječi. Ali one su i zagonetne. Jer 

Isus govori i o velikim 

opasnostima. O tome, da bismo 
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mogli i propasti. Ili da svijet treba 

spasenje, dakle ugrožen je. I 

konačno Isus govori o tome da 

postoji sud, i da nam se može 

dogoditi da propadnemo na sudu, 

doduše božanskom sudu, 

vječnom, a to bi značilo, vječno 

propasti. 

Tako je to evanđelje ujedno 

radosna i prijeteća vijest. Privlači 

li prijetnja? Osjeća li se to danas 

kao opasnost, pasti na Božjem 

sudu? Pitanje o vječnom životu 

igra li stvarno još neku ulogu? 

Treba li svijet uistinu spasenje? 

Spasenje je potrebno. Ali prije 

svega materijalno spasenje. Tako 

izgleda u najmanju ruku. 

Klimatska katastrofa zove u 

pomoć. I ratna stanja pozivaju da 

su potrebne mjere spašavanja. Ili 

poplave. Sve pod hitno traži 

spašavanje. Isus govori o drugom 

spašavanju, o spašavanju duše. I o 

drugim sredstvima spašavanja: 

On sam, Isus, Božji Sin je 

Spasitelj! Bog ne želi da svijet 

bude osuđen na  propast. Jer on 

ga ljubi. Njegovo spasenje ne 

predviđa prije svega da svi 

konflikti i katastrofe ovoga svijeta 

budu riješene. Ima nešto važnije, 

nešto što ima prednost: vjera! Bez 

vjere u Boga propadamo. 

Nikakvo blagostanje, nikakva 

sigurnost, nikakva materijalna 

sredstva ne mogu nas sačuvati od 

smrti. Na kraju se ne broji novac 

ni svjetske dobrobiti. 

Ako jednom moramo dati račun 

o svome životu, broji se samo 

jedno: Kako si živio? Jesi li 

ljubio? Jesi li činio dobro? Slaže 

li se to sa životnom bilancom? 

Tko sebi  pošteno postavlja to 

pitanje, taj neće biti bezbrižan i 

neće mu biti svejedno očekivati 

Božji sud. Tko može sa 

sigurnošću  kazati da u 

njegovom životu sve štima? Ako 

stvari tako promatramo, tada 

riječ spasenja drukčije zvuči: Ti, 

Bože, ne želiš da moja životna 

bilanca ispadne negativna. Ti 

apsolutno ne želiš da ja 

propadnem. Koliko je tebi stalo 

do mene pokazao si: svoga si 

Sina poslao u ovaj svijet, da nas 

otkupi i naše grijehe uništi. Ti si 

svoje srce, svoga Sina, stvarno 

žrtvovao za mene, da bih bio 

spašen.  

A sada od mene očekuješ samo 

jedno: da vjerujem Tebi i Isusu. 

Da vjerujem u Tvoju ljubav. Ni 

više! Ni manje! "Tko u njega 

vjeruje neće biti osuđen". Nije li 

to jednostavno?  Samo vjerovati 

i sve je u redu? Vjerovati znači 

imati povjerenje. I tada kada 

nam teško pada. I tada kada je 

mračno i ne vidi se izlaz. Njemu 

se povjeriti, to može biti veliki 

zahtjev. Isus kaže da vjera 

spašava. Bog nas konačno ne 

pušta da padnemo. Vjerujem li 

stvarno Njemu? 


