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Raspored euharistijskih slavlja i 

tjedni kalendar (16. – 23.X. 2022.g.) 

Pon,

17. 

Ignacije Antiohijski 
 

Uto,

18. 

Sv. Luka evanđelista 

18.00 Zajednička sv. Misa – GP 
1.Ana i Miroslav 

Palatinuš i roditelji 2.Ob. 

Šteković, Polak, Lipa i 
Tatarinov 

Sri, 

19. 

Pavao od Križa 

07.00  Na nakanu - samostan 

Čet, 

20. 

Kornelije, Vendelin 

18.00 Zajednička sv. Misa – VZ  
1. Ob. Strahija i Kalinski 

Pet, 

21. 

Uršula  

18.00 

 

 
 

Zajednička sv. Misa – GP 

1. Željko Biljan i Denis 

Koler 2. Dalibor Delić 3. 
Juro, Manda i Jozo 

Dimać4.Na nakanu 

1.Dujo Kata i Franjo, Kinčl 

Marija i Zdenko2. Jerković 

Jozo, Mara i Matija Bilavčić, 

Ana Stojak i Didak Jozo 

Sub, 

22. 

Sv. Ivan Pavao II, papa 

  

Ned,

23. 

30. Nedjelja kroz godinu 

08.30 

 
09.45 

Na nakanu 

 
Milan Cerovac 

11.00 

 

12.15 

Župno Euharistijsko 

slavlje 
Josip, Ana Vondrai Josip,  

Marija Maletić - Grbavac 

ŽUPNE OBAVIJESTI:  

1. Roditelji bi trebali biti primjer 

djeci u svim životnim prilikama, a 

ne da se događa da roditelji prvi 

čine ono što ne valja. Djecu 

pozivam da revnije dolaze na 

misu i vjeronauk, a mlade da se 

priključe zboru mladih. 

2. Molitva Milosrdnom Isusu 

biti će u četvrtak u 16 sati u 

samostanu. 

3. Ovih dana nastavljena  je 

obnova propovijedaonice u 

župnoj crkvi. Hvala svima koji 

dajete svoj dar za ovu obnovu. 

4.Župa organizira hodočašće na 

5. Nacionalni susret štovatelja 

Božjeg Milosrđa u Mariju 

Bistricu u subotu, 22. listopada 

2022. godine. Polazak u 7.00 iz 

GP. 9.30 – Mogućost sv. 

Ispovijedi11 SVETA MISA – 

predvodi msgr. Ivan Šaško, 

pomoćni biskup zagrebački 14 – 

Križni put   15 – Pobožnost  

16.30 Povratak. Mjesta u 

autobusu više nema. 

5. Sljedeća nedjelje se u kapeli 

Uzašašća Gospodnjeg u 

Grbavcu slavi sv. Vendelin. 

Misa će tamo biti u 12.15. 

6. Sljedeće nedjelje je misijska 

nedjelja kada Crkva moli i 

pomaže misionare i misijske 

potrebe. Sva milostinja koja će 

se prikupiti na svetim misama 

biti će za potrebe misije. 

7. U petak, 21. 10. na misi u 18 

proslaviti će zlatni pir (50. 

godina braka) Stipe i Olga 

Bernardčuk. Čestitamo i želimo 

puno Božjeg blagoslova! 

8. Euharistijsko klanjanje u 

petak u 17.10. 
Sretnu i radosnu nedjelju i puno 

Božjeg blagoslova želi Vam vlč. 

Većeslav, vlč. Marijo i ss. 

Milosrdnice! 
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 16. listopada  2022. 

ŽUPA SV. JOSIPA – GR. 

POLJE I SVIH SVETIH – V. 

I M. ZDENCI 

TEL:  043/ 485 – 261 

MOB: 098/ 433 - 921 

 

MOLITVA ZA MISIJE 

 

Gospodine Isuse,  

podaj puninu svoga života 

svim misionarima u svijetu, 

koji su darovali za dobro  

drugih u Tvojoj Crkvi, 

na bilo kojem kontinentu,  

da budu uvijek radosni 

u svom darivanju, 

neumorni u svom služenju, 

velikodušni u svojoj žrtvi; 

njihov primjer neka potiče 

i druga srca da poslušaju  

i slijede Tvoj poziv. Amen. 

Himan Sv.  Luke 

 

Sveti   Luka,   suradniče, 

Isusovih  apostola 

Revan  s  njima  radnik  Ti  si 

S njima   naše  primi  hvale! 

 

Pripjev: 

Sveti  Luka,čuvaj vjerne, 

Bdij nad  nama,  sve  nas  

brani,                                                                                                                   

Neprijateljsku  moć  odstrani, 

Mrtvom  prosi  nebo  drago. 

 

Glasnici   ti   Isusovi 

Radosnu  vijest  svijetom  

nose: 

Po njoj  svijetu  svjetlo  sviće, 

Istina i  mir  mu  cvatu. 

 

Slava Ti  se  Crkvom ori 

Radi Tvoga  Evanđelja. 

Kao  nitko,  Ti nam  crtaš 

Preblagi  lik  Spasitelja. 

 

Ti  sijaču  Božje  riječi, 

Posreduj  nam  molbom  

svojom: 

Strostruko nek  svuda   rodi 

Spasonosno  sjeme  Riječi. 

 

Sinu  Božjem  slava  budi, 

Svega  svijeta  Spasitelju, 

Vjernike što svoje vodi 

U   Dom   vječni     Boga  Oca. 

Amen. 
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Biblijska čitanja 

Prvo čitanje: (Izl 17, 8 - 13)  

Čitanje Knjige Izlaska 

Uto dođu Amalečani i zarate s 

Izraelcima kod Refidima. A Mojsije 

reče Jošui: "Odaberi momčad pa 

pođi i zapodjeni borbu s 

Amalečanima. Ja ću sutra stati na 

vrh brda, sa štapom Božjim u ruci." 

Jošua učini kako mu je Mojsije 

rekao te zađe u borbu s 

Amalečanima, a Mojsije, Aron i 

Hur uzađoše na vrh brda. I dok bi 

Mojsije držao ruke uzdignute, 

Izraelci bi nadjačavali; a kad bi ruke 

spustio, nadjačavali bi Amalečani. 

Ali Mojsiju ruke napokon klonu. 

Zato uzeše kamen, staviše ga poda 

nj i on sjede, dok mu Aron i Hur, 

jedan s jedne, a drugi s druge strane, 

držahu ruke, tako da mu izdržaše do 

sunčanog zalaska. I Jošua oštricom 

mača svlada Amaleka i njegov 

narod.   Riječ Gospodnja! 

Ps. Pomoć je naša u Gospodina 

koji stvori nebo i zemlju. 

Drugo čitanje: ( 2 Tiim 3,14 – 4,2)            
Čitanje   druge poslanice sv. Pavla 
apostola Timoteju 

 

Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu 

si poučen i čemu si vjeru dao, 

svjestan od koga si sve poučen i da 

od malena poznaješ Sveta pisma 

koja su vrsna učiniti te mudrim tebi 

na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu 

Isusu. Sve Pismo, bogoduho, 

korisno je za poučavanje, 

uvjeravanje, popravljanje, 

odgajanje u pravednosti, da čovjek 

Božji bude vrstan, za svako dobro 

djelo podoban. Zaklinjem te pred 

Bogom i Kristom Isusom, koji će 

suditi žive i mrtve, zaklinjem te 

pojavkom njegovim i kraljevstvom 

njegovim: 2propovijedaj Riječ, 

uporan budi - bilo to zgodno ili 

nezgodno - uvjeravaj, prijeti, 

zapovijedaj sa svom strpljivošću i 

poukom.. Riječ Gospodnja 

Evanđelje: ( Lk  18, 1 - 8) 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki      

Kaza im i prispodobu kako 

valja svagda moliti i nikada ne 

sustati: "U nekom gradu bio 

sudac. Boga se nije bojao, za 

ljude nije mario. U tom gradu 

bijaše i neka udovica. Dolazila 

k njemu i molila: 'Obrani me od 

mog tužitelja!' No on ne htjede 

zadugo. Napokon reče u sebi: 

'Iako se Boga ne bojim nit za 

ljude marim, ipak, jer mi 

udovica ova dodijava, obranit 

ću je da vječno ne dolazi mučiti 

me.'" Nato reče Gospodin: 

"Čujte što govori nepravedni 

sudac! Neće li onda Bog 

obraniti svoje izabrane koji dan 

i noć vape k njemu sve ako i 

odgađa stvar njihovu? Kažem 
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vam, ustat će žurno na njihovu 

obranu. Ali kad Sin Čovječji 

dođe, hoće li naći vjere na 

zemlji?"Riječ Gospodnja! 
 

 

Misije 2022. 

 

Svjetski dan misija ove se godine 

obilježava 23. listopada te je 

prigoda da se uvijek iznova 

prisjetimo da smo kao kršćani svi 

pozvani biti misionari, pozvani 

biti svjedoci Božje spasenjske 

ljubavi prema svakomu čovjeku, 

najavljuju Papinska misijska 

djela u Republici Hrvatskoj. 

 

Svjetski se dan misija svake 

godine obilježava predzadnje 

nedjelje u listopadu, a kao poticaj 

na promišljanje o kršćanskom 

pozivu na svjedočenje, Papinska 

misijska djela pripremila su 

prigodne materijale za Svjetski 

dan misija koje možete pronaći 

ovdje. 

 

Papa Franjo u ovogodišnjoj 

poruci za Svjetski dan misija, pod 

geslom „Bit ćete mi svjedoci“ (Dj 

1, 8), naglašava: „Kao što je Krist 

prvi poslan, odnosno Očev 

misionar (usp. Iv 20, 21) i njegov 

‘vjerni svjedok’ (usp. Otk 1,5), 

tako je i svaki kršćanin pozvan 

biti Kristov misionar i svjedok.  

 

A Crkva, kao zajednica 

Kristovih učenika, nema drugog 

poslanja nego evangelizirati 

svijet, dajući svjedočanstvo za 

Krista”. Tijekom povijesti, a i 

danas, mnogi pojedinci, u 

zajedništvu s Crkvom, išli su i 

idu „sve do kraja zemlje” (Dj 1, 

8) navješćujući radosnu vijest 

Isusa Krista, čineći djela 

milosrđa, kojima omogućuju 

svakomu dostojanstven život, 

podsjećaju Papinska misijska 

djela. 

 

„Dok naši misionari idu u misije 

ad gentes, među narode koji još 

nisu čuli Božju riječ – navode – 

mi koji ostajemo u svojim 

sredinama pratimo ih svojim 

molitvama i konkretnom pomoći 

te na taj način svjedočimo svoju 

međusobnu ljubav i 

univerzalnost Crkve onima koji 

su oko nas.  

 

Tako dajemo primjer, 

svjedočimo, jer osim navještaja 

ljudi trebaju i primjere, i to one 

koji potkrepljuju što 

propovijedamo i koji ih potiču 

da onda i sami djeluju”. 

 

Kao primjer djelovanja unutar 

vlastitog okruženja istaknut je 

lik blažene Pauline Jaricot, 

utemeljiteljice Djela za širenje 

vjere, koju je papa Franjo 

proglasio blaženom u svibnju 

ove godine. 


