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Raspored euharistijskih slavlja i tjedni 

kalendar(15. V. –  22. V. 2022.g.) 

Pon,

16. 

Ivan Nepomuk 

 

Uto,

17. 

Paskal  

18.00 Zajednička sv. Misa – GP 
1. Žižak Mara 

2.Na čast SiM za Bordan 

de Lorana, Šteficu i 
Bugarski Ljubicu 

Sri, 

18. 

Feliks, Srećko  

07.00 Na nakanu – samostan 

Čet, 

19. 

Urban  

18.00 Zajednička sv. Misa – VZ 

Toth Franjo, Stankić 

Ankica i Zdravko 

Pet, 

20. 

Bernardin  

18.00  Zajednička sv. Misa – GP 

1. Josip Kalanjoš  2. Ob. 

Mojžeš Marija i Mirko 

Sub, 

21. 

Beda Časni 

08.00 Na nakanu  

Ned,

22. 

6.USKRSNA NEDJELJA 

08.30 

09.45 

Mato Ivišić i rod. 

Takač Zlata i rod.- VZ 

11.00 

 

12.15  

 

Župno Euharistijsko 

slavlje  

Misa Uzašašća 

Gospodnjeg - Grbavac 

ŽUPNE OBAVIJESTI:  

1. Molitva Milosrdnom Ocu biti 

će u četvrtak u 15  u samostanu. 

2.Euharistijsko klanjanje će biti u 

petak  u 17 sati. 
2. U slučaju potreba sprovoda ili 

bolesnika, kad nema župnika, javite 

se župnom vikaru vlč. Mariju u 

Ivanovo Selo na mob. 0996635730. 

4. Molimo za uspjeh i blagoslov 

susreta Hrvatske Katoličke 

Mladeži u Bjelovaru 17. 9. ove 

godine. U subotu će biti susret 

mladih našega dekanata u 

Garešnici u 19 sati. Pozivam sve 

mlade koji žele ići da se prijave. 

5. Molimo i za susret Hrvatskih 

katoličkih obitelji koji će se 

održati u Ludbregu 21. – 22. 

svibnja 2022. 

6. U svibnju častimo BDM kao 

kraljicu svibnja. Prije sv. misa 

su pobožnosti u čast Majke 

Božje. 

7. Vjeronauk za prvopričesnike 

u GP će biti u subotu u 9 sati. 

Molim njihove roditelje da dođu 

u župnu dvoranu u 10.30 radi 

preuzimanja haljinica. 

Prvopričesnici u VZ imaju 

vjeronuk u četvrtak iza mise u 

18, a krizmanici u 17.30. 

8. Sljedeće nedjelje ćemo misom 

u 12.15 proslaviti zaštitnika sela 

Grbavac, - Uzašašće Gospodnje. 

Misa će bit ove nedjelje jer je 

sljedeće nedjelje prva pričest u 

našim župama. 

9. Sakrament vjenčanja žele 

primiti: Tomislav Poredski, sin 

Josipa i Branke r. Subotić, r. 11. 

2. 1991. iz Palešnika i Zrinka 

Raić, kći Zdravka i Anke r. 

Blažeković, r. 9. 9. 1984 iz VZ. 

Vjenčanje će biti u subotu, 21. 5. 

u  crkvi Svih Svetih u VZ u 13. 

Mladencima želimo puno 

ljubavi, zdravlja  i Božjeg 

blagoslova u njihovom životu. 
Sretnu i radosnu nedjelju i puno 

Božjeg blagoslova žele Vam vlč. 

Većeslav, vlč. Marijo i ss. 

Milosrdnice. 
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15. svibnja  2022. 

IZDAJU: ŽUPNI UREDI 

SV. JOSIPA – GRUBIŠNO 

POLJE I SVIH SVETIH – V. 

I M. ZDENCI 

TEL: 043/ 485 – 261 

MOB: 098/ 433 - 921 

 

Vječni Oče, pogledaj Svoji 
dobrodušnim očima na 

izabrano stado u Tvojem 
vinogradu i Na duše 

svećenika i redovničkih 
osoba i daruj im snagu 
Tvojeg Blagoslova. 

Osjećajem srca Tvoga Sina, 
u kojem su spašeni, podari 

im snagu Tvojeg svijetla da 
bi mogli drugima prethoditi 
na putu spasenja, da bi 

zajednički pjevali dovijeka 
hvalu Tvojem neiscrpivom 

milosrđu. AMEN. 

Zapovijedi ljubavi 

1. Ljubi Gospodina Boga 

svoga svim srcem svojim,  

svim umom svojim i svom 

dušom svojom! 

2. Ljubi bližnjega svoga 

kao samoga sebe! 

 

Evanđeoski odlomak uzet je 
iz oproštajne večere Isusa s 
učenicima. Juda je već 
izašao tražiti one koji će 
Isusa uhititi, mučiti i ubiti. 
Isus to zna. Ostalo mu je 
još malo vremena. 
Dragocjeni su to trenuci. 
Čovjek na kraju nastoji 
kazati ono što je 
najvažnije, napraviti 
sažetak svega i još jednom 
ponoviti kako bi sigurno 
bilo upamćeno. Isus ne 
govori o vjeri, o Bogu, o 
propisima, nego o ljubavi. 
Sav svoj život, djelovanje i 
učenje sveo je na zapovijed 
ljubavi. Time nam poručuje 
da se u ljubavi krije novost 
ili starost crkve. "Ljubite 
jedni druge, kao što sam ja 
ljubio vas... po ovome će 
svi znati da ste moji 
učenici: ako budete imali 
ljubavi jedni za druge." 
Nazivajujći ih "dječicom" 
Isus učenicima iskazuje 
ljubav, ali im ujedno daje 
zadaću da budu njegovi 
nasljedovatelji u ljubavi.  

https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-4bsru_KAhUIQJoKHUX5CTEQjRwIBw&url=http://os-katolicka-si.skole.hr/&psig=AFQjCNEU1g6vLm7WzzWlrU0QYLDrs6sQOg&ust=1455268252969417
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Biblijska čitanja 

Prvo čitanje: (Dj 14, 21 - 27) Čitanje  

Djela apostolskih U one dane vratiše 

se Pavao i Barnaba u Listru, u 

Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali 

su duše učenika bodreći ih da 

ustraju u vjeri jer da nam je kroz 

mnoge nevolje ući u kraljevstvo 

Božje. Postavljali su im po 

crkvama starješine te ih, nakon 

molitve i posta, povjeravahu 

Gospodinu u kojega su 

povjerovali. Pošto su prešli 

Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U 

Pergi navijestiše Riječ pa siđu u 

Ataliju. Odande pak odjedriše u 

Antiohiju, odakle ono bijahu 

povjereni milosti Božjoj za djelo 

koje izvršiše. Kada stigoše, 

sabraše Crkvu i pripovjediše što 

sve učini Bog po njima: da i 

poganima otvori vrata vjere. 
Riječ Gospodnja! 

Drugo čitanje: ( Otkr 21, 1 - 5)            
Čitanje  knjige Otkrivenja sv. Ivana 

Ja Ivan, vidjeh novo nebo i novu 

zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja 

uminu; ni mora više nema. I Sveti 

grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s 

neba od Boga, opremljen kao 

zaručnica nakićena za svoga muža. I 

začujem jak glas s prijestolja: "Evo 

Šatora Božjeg s ljudima! On će 

prebivati s njima: oni će biti narod 

njegov, a on će biti Bog s njima. I 

otrt će im svaku suzu s očiju te smrti 

više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni 

boli više neće biti jer - prijašnje 

uminu." Tada Onaj što sjedi na 

prijestolju reče: "Evo, sve činim 

novo!" Riječ Gospodnja 

Evanđelje: ( Iv 13, 31 - 35) 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu      

Pošto Juda iziđe, reče Isus: 

"Sada je proslavljen Sin 

Čovječji i Bog se proslavio u 

njemu! Ako se Bog proslavio 

u njemu, i njega će Bog 

proslaviti u sebi, i uskoro će 

ga proslaviti! Dječice, još sam 

malo s vama. Zapovijed vam 

novu dajem: ljubite jedni 

druge; kao što sam ja ljubio 

vas tako i vi ljubite jedni 

druge. Po ovom će svi znati 

da ste moji učenici: ako 

budete imali ljubavi jedni za 

druge." Riječ Gospodnja! 

 
Različiti ljudi shvaćaju ljubav 

na različite načine. To vrijedi i 

za različiti skupine ljude, za 

različite narode i naraštaje; 

ljude koji su živjeli u različitim 

povijesnim razdobljima i koji 

žive na različitim krajevima 

svijeta. Pa ipak, u svim tim 

različitostima uvijek se radi o 

istim odnosima. O odnosu 

prema Bogu i o odnosu prema 

bližnjemu. Bog nas je prvi ljubio 

pa naša ljubav prema Bogu nije 
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ništa drugo nego prihvaćanje 

njegove ljubavi prema nama. Isus 

u svom odgovoru farizejima kaže 

kako se ta prihvaćena ljubav 

uzvraća. Budući da gu pitali koja 

je zapovijed najveća u Zakonu on 

i odgovara navodeći riječi Zakona 

koji je Bog objavio Mosjiju: 

„Ljubi Gospodina Boga svojega 

svim srcem svojim, i svom dušom 

svojom i svim umom svojim.“ 

Jednostavnije to bi se moglo reći: 

„Ljubi Gospodina Boga svojega 

čitavim svojim bićem. 

Ljubiti Boga čitavim svojim 

srcem znači ljubiti Boga čitavom 

svojom voljom. To je ljubav koja 

govori hoću! Ljubiti Boga čitavim 

svojim srce znači i biti hrabar 

Ljubiti Boga čitavom svojom 

dušom znači ljubiti Boga svjesno. 

Duša je svjesna svojega 

postojanja i ljubiti Boga čitavom 

svojom dušom znači znati tko mi 

je udahnuo dah života. Čovjek 

koji ljubi Boga čitavom svojom 

dušom jest čovjek koji vjeruje u 

Božju stvaralačku ljubav. 

Ljubiti Boga čitavim svojim 

umom isto je što i ljubiti Boga 

čitavom svojom snagom kao što 

stoji u Pnz 6,5. Snaga je sila koja 

izlazi iz nas. Jedna od njih je 

snaga uma. U ovom kontkekstu 

čini se da je ta snaga najvažnija. 

Ljubiti Boga svojom snagom 

znači vršiti njegove zapovijedi 

tako da činimo dobro.  

Tako smo došli do ispita koji se 

zove moj bližnji. Ljubav prema 

bližnjemu provjera je 

vjerodostojnosti naše ljubavi 

prema Bogu. Ali ne samo to. 

Kad Isus kaže „Ljubi bližnjega 

kao samoga sebe“ iz tih riječ 

iizvire poziv za upoznavanje 

istine o sebi i drugima. To je ona 

istina koja nam otkriva koliko 

smo ja i moj bližnji slični. 

Ljubav prema Bogu svim svojim 

srcem otkriva nam Božju volju 

da se svi ljudi spase. Ljubav 

prema Bogu čitavom svojom 

dušom otkriva nam da svi 

udišemo isti životni dah. Ljubav 

prema Boga čitavim svojim 

umom otkriva nam da stalno 

trebamo učiti kako ljubiti. 

Na pitanje o tome koja je 

zapovijed najveća u Zakonu Isus 

nije odgovorio protupitanjem, 

premda obično tako čini u 

ostalim slučajevima kada ga 

iskušavaju. Na pitanje o 

najvećoj zapovijedi Isus je 

odmah dao izravan odgovor jer 

se radi o pitanju na koje se s 

odgovorom ne smije 

odugovlačiti. Bio bi to 

nedostatak ljubavi, a Isus je 

sama Božja ljubav koja svakom 

čovjeku u prvom udahnutom 

dahu kaže: „Volim te. 

 Premda smo puni nedostaka 

i u ljubavi prema Bogu i u 

ljubavi prema bližnjemu, Bog 

nam ne bi zapovijedio ljubav 

kada mi tu zapovijed ne 

bismo mogli naučiti i izvršiti. 


