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Raspored euharistijskih slavlja i tjedni 

kalendar (10. X. –  17.X. 2015.g.) 

Pon,

11. 

Ivan 23. papa 
18.00  Na nakanu 

Uto,

12. 

Serafin   

18.00 Zajednička sv. Misa – GP 
1.Duše u čistilištu 

Sri, 

13. 

Eduard  

18.00  Na čast sv. Josipu 

Čet, 

14. 

Kalist  

18.00 Zajednička sv. Misa – VZ 

1.Ob. Kukavica, Gubić i 
Sabolić  2. Za zdravlje 

ob. Andrijević  3. Ob. 

Andrijević i ob. Dujlović 

Pet, 

15. 

Tereija Avilska 

18.00 Zajednička sv. Misa – GP 

1. Na nakanu 

Sub, 

16. 

Hedviga  

  

Ned,

17. 

29. NEDJELJA  KROZ GODINU 

08.30 

09.45 

ob. Kozina Željko i Ivka 

ob. Strahija i Kalinski-VZ 

11.00 
 

Župno Euharistijsko 

slavlje 

ŽUPNE OBAVIJESTI:  

U SLUČAJU DA TREBATE 

ŽUPNIKA NAZOVITE 098 433 

921 RADI DOGOVORA. HVALA 

1. Sljedeće nedjelje je Misijska 

nedjelja – Svjetski dan misija. 

Čitava Crkva moli za misije i 

misionare te za njih prikuplja 

pomoć. Zato ćemo iduće nedjelje 

skupljati za misije i misionare 

svoj dar na sv. Misama i moliti za 

misionare i misionarke. 

2. U petak se slavi sv. Terezija 

Avilska, zaštitnica naše 

Katedrale. Misa će biti u BJ u 18.  

3. Zaručnici koju nisu obavili 

zaručnički tečaj  mogu ga obaviti od  

13.-16.9. 2021. u BJ, Trg 

E.Kvaternika 7. Prijave i upit na 

kzinic@gmail.com ili 098 315475. 

4. Molim Vas da se držite distance i 

da dezinficirate ruke . Svi koji 

dolaze na  misu moraju imati maske 

za lice i pričest primaju na ruke. 

5. Pozivam i potičem svu djecu 

da dolaze na sv. Misu nedjeljom 

u 8.30 ili 11 sati. Poseban poziv 

upućujem prvopričesnicima i 

krizmanicima. Isto molim 

kandidate u VZ da dolaze na 

misu u nedjelju u 9.45.  

6. Molim Vas da nakane za 

zajedničke mise donesete prije 

mise u utorak ili petak i to 

napismeno. 

7. Župa organizira hodočašće na 

5. Nacionalni susret štovatelja 

Božjeg Milosrđa u Mariju 

Bistricu u subotu, 20. listopada 

2018. godine. Polazak je u 6.45 iz 

VZ, a u 7.00 iz GP. Raspored 

hodočašća: 9.30 – Mogućost sv. 

Ispovijedi 11 SVETA MISA – 

predvodi msgr. Ivan Šaško, 

pomoćni zagrebački  biskup. 

14 – Križni put   15 – Pobožnost 

u čast Božjeg Milosrđa; 16.30 

Povratak. Prijavite se i odmah  

platite 80 kuna.  

8. Nema sv. Mise u subotu. 

9. U nedjelju 17. 10. Započinje 

priprava za Sinodu u našoj 

Biskupiji. 
Sretnu i radosnu nedjelju i puno 

Božjeg blagoslova želi Vam vlč. 

Većeslav i ss. Milosrdnice. 
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10. listopada  2021. 

IZDAJU: ŽUPNI UREDI 

SV. JOSIPA – GRUBIŠNO 

POLJE I SVIH SVETIH – V. 

I M. ZDENCI 

TEL/FAX:  043/ 485 – 261 

MOB: 098/ 433 - 921 

 

 

MOLITVA ZA MISIJE 

Bože, ti hoćeš da se svi ljudi spase i 

da spoznaju istinu. Crkva tvoja na 

zemlji svim je narodima vidljivi znak 

spasenja. Ostavio si je da nastavi 

Kristovo djelo do kraja vjekova. 

Pogledaj na sve koji rade u tvom 

vinogradu navješćujući tvoje 

evanđelje. Daj snagu svoga Duha 

posebno onima koji propovijedaju 

među nevjernicima. Pošalji još 

radnika u svoju žetvu, a srca vjernika 

potakni da se založe oko rada na 

spasenju ljudi te iz svih naroda 

nastane jedna tvoja velika obitelj. 

Amen. 

Molitva za Crkvenu sinodu 

2023. 

 

Stojimo pred tobom, Duše 

Sveti, 

sabrani u tvoje ime. 

Povjeravamo se samo tebi da 

nas vodiš: 

nastani se u srcima našim, 

pokaži nam put kojim nam je 

ići 

i nauči nas njime pravo 

hoditi. 

Slabi smo i grješni, 

ali ti nas čuvaj da ne budemo 

nositelji nesklada. 

Ne dopusti da nas neznanje 

odvede na pogrješan put 

i da površnost ravna našim 

djelima. 

Udijeli nam da u tebi 

pronađemo mjesto jedinstva 

kako bismo zajedno kročili 

prema vječnomu životu, 

ne udaljujući se nikada od 

puta istine 

ni od onoga što je ispravno. 

Za sve to molimo tebe, 

koji djeluješ na svakome 

mjestu i u svakome vremenu, 

u zajedništvu s Ocem i Sinom, 

u vijeke vjekova. Amen. 
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Biblijska čitanja 

Prvo čitanje: (Mudr 7, 7 - 11) 

Čitanje  Knjige Mudrosti          Zato se 

pomolih i razbor dobih; zavapih i primih 

duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i 

prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u 

usporedbi s njom. Nisam je htio 

uspoređivati ni sa draguljima, jer je sve zlato 

pred njom kao malo pijeska, a srebro je 

prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od 

zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, 

jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. A s 

njome su mi došla sva dobra i od ruku 

njezinih blago nebrojeno. Riječ 

Gospodnja. 

Ps. Nasiti nas smilovanjem svojim da 
kličemo! 

Drugo čitanje: (Heb 4, 12 - 13)           
Čitanje   poslanice  Hebrejima                
Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; 

oštrija je od svakoga dvosjekla mača; 

prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i 

moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. 

Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, 

naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga 

komu nam je dati račun.   Riječ 

Gospodnja 
 

Evanđelje: ( Mk 10, 17 - 30) 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku       I 
dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne 

preda nj pa ga upita: "Učitelju dobri, što mi 

je činiti da baštinim život vječni?" Isus mu 

reče: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije 

dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: 

Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne 

svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i 

majku!" On mu odgovori: "Učitelju, sve 

sam to čuvao od svoje mladosti." Isus ga 

nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: "Jedno 

ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj 

siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A 

onda dođi i idi za mnom." On se na tu 

riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik 

imetak. Isus zaokruži pogledom pa će 

svojim učenicima: "Kako li će teško 

imućnici u kraljevstvo Božje!" Učenici 

ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. 

Zato im Isus ponovi: "Djeco, kako je teško 

u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz 

ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo 

Božje." Oni se još većma snebivahu te će 

jedan drugome: "Pa tko se onda može 

spasiti?" Isus upre u njih pogled i reče: 

"Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta 

Bogu je sve moguće!" Petar mu poče 

govoriti: "Evo, mi sve ostavismo i 

pođosmo za tobom." Reče Isus: "Zaista, 

kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili 

braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, 

ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a 

da ne bi sada, u ovom vremenu, s 

progonstvima primio stostruko kuća, i 

braće, i sestara, i majki, i djece, i polja - i 

u budućem vijeku život vječni. 

Riječ Gospodnja! 

 
Za sinodalnu Crkvu: 

zajedništvo, sudjelovanje i poslanje 

1. Božja Crkva je sazvana na Sinodu. 

Hod nazivan Za sinodalnu Crkvu: 

zajedništvo, 

sudjelovanje i poslanje svečano će biti 

otvoren 9. – 10. listopada 2021. godine u 

Rimu, a sljedećeg 17. listopada u svakoj 

partikularnoj Crkvi. Temeljna etapa bit 

će proslava XVI. redovne opće 

skupštine Biskupske sinode, u listopadu 

2023.1 

, nakon 

koje će uslijediti etapa provedbe, koja 

će ponovno uključiti partikularne 

Crkve (usp. 

EC, čl. 19-21). Ovim sazivom papa 

Franjo poziva cijelu Crkvu da se 

propitkuje o 



DAN GOSPODNJI                liturgijsko-pastoralni listić 

 
odlučnoj temi za njezin život i njezino 

poslanje: »Upravo je put sinodalnosti put 

koji 

Bog očekuje od Crkve trećeg tisućljeća« 

. Ovaj je itinerarij, koji je dio 

aggiornamenta Crkve koji je predložio 

Drugi vatikanski koncil, dar i zadatak: 

hodeći zajedno i razmišljajući o 

prijeđenom putu, Crkva će moći iz onoga 

kroz što 

prolazi učiti koji su to procesi koji joj 

mogu pomoći živjeti zajedništvo, ostvariti 

sudjelovanje, otvoriti se poslanju. Naš 

zajednički hod jest, naime, ono što najviše 

ostvaruje i očituje narav Crkve kao 

hodočasničkoga i misionarskoga Božjega 

naroda. 

… put sinodalnosti je put 

koji Bog očekuje 

od Crkve trećeg tisućljeća … 

1 Shematski prikaz etapa sinodalnog 

hoda. 

2 FRANJO, Govor na obilježavanju 50. 

obljetnice uspostave Biskupske sinode, 

17. listopada 2015. 

2 

2. Potiče nas i vodi osnovno pitanje: kako 

se ostvaruje danas taj zajednički hod koji 

omogućuje Crkvi naviještati evanđelje u 

skladu s poslanjem koje joj je povjereno; 

i koje nas to korake Duh poziva učiniti 

kako bismo rasli kao sinodalna Crkva? 

Zajedničko suočavanje s tim pitanjem 

zahtijeva osluškivanje Duha Svetoga, koji 

poput vjetra »puše gdje hoće; čuješ mu 

šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide« 

(Iv 3,8), ostajući otvoreni za iznenađenja 

koja će nam zasigurno prirediti na tome 

putu. Pokreće se tako dinamika koja nam 

omogućuje da počnemo ubirati plodove 

sinodalnog obraćenja koji će postupno 

sazrijevati. Riječ je o ciljevima od velike 

važnosti za kvalitetu crkvenog života i 

ostvarivanje poslanja evangelizacije, u 

kojem svi sudjelujemo po krštenju i 

potvrdi. Predstavljamo ovdje samo 

glavne 

ciljeve, koji izražavaju sinodalnost kao 

oblik, način života i ustrojstvo Crkve: 

• spominjati se kako je Duh vodio 

Crkvu na njezinu povijesnom putu i 

poziva 

nas danas da zajedno budemo svjedoci 

Božje ljubavi; 

• živjeti sudionički i inkluzivan crkveni 

proces koji pruža svima – napose 

onima koji se iz raznih razloga nalaze 

na marginama – priliku da se izraze 

i da se čuje i njihov glas kako bi 

pridonijeli izgrađivanju Božjega 

naroda; 

• prepoznati i cijeniti bogatstvo i 

raznolikost darova i karizmi koje Duh 

slobodno razdjeljuje, za dobrobit 

zajednice i u korist cijele ljudske 

obitelji; 

• isprobati sudioničke načine 

ostvarivanja odgovornosti u 

naviještanju 

evanđelja i u predanom zalaganju za 

izgrađivanje ljepšega svijeta 

pogodnijega za život; 

• istražiti kako se u Crkvi živi 

odgovornost i moć, kao i strukture po 

kojima 

se njima upravlja, iznoseći na vidjelo i 

pokušavajući preokrenuti 

predrasude i iskrivljene prakse koje 

nemaju korijen u evanđelju; 

• ovjeroviti kršćansku zajednicu kao 

vjerodostojnog subjekta i pouzdanog 

partnera na putevima socijalnog 

dijaloga, ozdravljenja, pomirenja, 

uključivanja i sudjelovanja, obnove 

demokracije, promicanja bratstva i 

socijalnog prijateljstva; 

• preporoditi odnose između pripadnika 

kršćanskih zajednica, kao i između 

zajednica i drugih društvenih skupina, 

na primjer zajednice vjernikâ drugih 

vjeroispovijesti i religijâ, organizacija 

civilnog društva, pučkih pokreta itd.; 

• poticati vrjednovanje i usvajanje 

plodova nedavnih sinodalnih iskustava 

na 

općoj, regionalnoj, nacionalnoj i 

mjesnoj razini. 


