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Raspored euharistijskih slavlja i 

tjedni kalendar  (02. -9. I. 2022.) 

Pon, 

03. 

 Genoveva 
18 Zajednička sv. Misa – GP 

1. Saša i Marijan Novalić i ob. 
Karakaš 

Uto,

04. 

Borislav  

  

Sri, 

05. 

Emilijana 

  

Čet, 

06. 
Bogojavljenje – Tri kralja 

8.30 Filip Soldan 

Pet, 

7. 

Rajmund 

  

Sub, 

8. 

M. Božja od brze pomoći 

18.00 Zajednička sv. Misa – GP 
1. Horvat Ana i Josip  2. 

Duše u čistilištu 3. Milka 

Ribić i Marija Pejnović 

Ned, 

9. 

Krštenje Gospodinovo 

08.30 
09.45 

Marin Vostrel 
Na nakanu – VZ 

11.00 Župno Euharistijsko 

slavlje 

ŽUPNE OBAVIJESTI:  

KROZ OVAJ TJEDAN U SLUČAJU 

SPROVODA ZOVITE VLČ.JOSIPA 

U IVANOVO SELO NA 487 - 235 

1. U četvrtak   je Bogojavljenje ili 

Sveta Tri kralja. Blagoslov vode 

će biti na misi u 8.30  u 

Grubišnom Polju. Drugih misa taj 

dan neće biti. Blagoslov vode u 

Velikim Zdencima biti će u 

nedjelju 9. 1. 2022. U 9.45. biti će  

blagoslov vode. Blagoslovljena 

voda se koristi u obiteljima za 

blagoslov ljudi, kuća, polja, 

životinja. 

2. Zajedničke mise su u 

ponedjeljak i subotu u 18  u GP. 

3. Sljedeće nedjelje je nedjelja 

Krštenja Gospodinova te je 

završetak božićnog vremena. 

4. Krizma ili potvrda će biti u 

subotu 28. 5. 2022., a prva 

pričest u nedjelju 29. 5. 2022. u 

Grubišnom Polju i Velikim 

Zdencima. 

BLAGOSLOV OBITELJI: 
PONEDJELJAK – 3. 1. 2022. 

1. RADIĆEVA OD CRKVE, 30. 

SVIBNJA I LIPOVAC - 8.30 

2. RELJKOVIĆEVA OD 

CESTE ZA I. SELO, 4. 

STUDENOG, ILOVSKA I 

KOLODVORSKA ZA 

ZGRADOM – 8.30 

UTORAK – 4. 1. 2022. 

77. SAMOST. BATALJUNA 

OD POLJANA, STANOVI – 

8.30 

SRIJEDA – 5. 1. 2022. 

N,Š. ZRINSKI OD CRKVE, 

BADALIĆEVA, M. GUPCA – 

8.30 

ČETVRTAK – 6. 1. 2022. 

STALOVICA - 14 

PETAK – 7. 1. 2022. 

GRBAVAC OD GROBLJA – 

8.30 

SUBOTA – 8. 1. 2022. 

ANDRIJE HEBRANGA – OD 

BR. RADIĆA – 8.30 

NEDJELJA – 9. 1. 2022. 

1.Matoš od zgrade ZG banke, 

Klović, Niče, Ujević  i na 

kraju zgrade-13 
Sretnu i radosnu nedjelju i puno 

Božjeg blagoslova želi Vam vlč. 

Većeslav i ss. Milosrdnice! 
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    2.siječnja,2022. 
 

ŽUPA SV. JOSIPA – GR. 

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 životne pute, što si uz 

nas 

i u sretnim i u tužnim 

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 ružnim 

rijecima i postupcima. 

Oprosti nam što ne znamo 

živjeti život koji si nam 

podario 

na nacin na koji si ocekivao 

da 

cemo ga znati živjeti. 

Hvala ti na svemu što si 

ucinio 

za nas te za ono što ceš uvijek 

ciniti za nas. 
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Evanđelje (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 2022. 
 

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 2022. 

 

Braćo i sestre, 

objavila nam se slava Gospodnja 

i uvijek će se među nama objavljivati 

dok On ponovno ne dođe. 

 

U tijeku i rasporedbi vremena 

spominjemo se 

i živimo otajstva spasenja. 

Središte čitave liturgijske godine 

Vazmeno je trodnevlje našega 

Gospodina 

raspetoga, ukopanoga i uskrsloga, 

a vrhunac mu je 

 

Vazam - Nedjelja uskrsnuća, 17. 

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, 2. ožujka; 

Uzašašće Gospodnje je 26. 

svibnja; 

Nedjelja Pedesetnice, to jest 

Duhovi, 5. lipnja; 

a početak došašća, u nedjelju, 

27. studenoga. 
 

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. 


