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Raspored euharistijskih slavlja i 

tjedni kalendar 

(27. I. –  3. II. 2019.g.) 
 

Pon,

28. 

Toma Akvinski, Tomislav 
18.00 Duše u čistilištu 

Uto,

29. 

Valerije, Zdeslav 

18.00 Zajednička sv. Misa – GP 

1. Budak Tomo i Anka, 
Holinka Vlado 2. Ob. 

Đerke Dragutin 

Sri, 

30. 

Martina, Alan, Gordana 

07.00 Na nakanu – samostan 

Čet, 

31. 

Ivan Bisko 

18.00 Zajednička sv. Misa – VZ 

Pet, 

1. 

Brigita, Miroslav 

18.00 Zajednička sv. Misa – GP 
1. Klarić Anto, Brajković 

Ilija, Duspara Jela 2.Ob. 

Vukadinović i ob. Mandri 
3. Ob. Zuketi, Tolić i 

Briševac 

Sub, 

2. 
Svijećnica - Prikazanje Isusovo 

08.30 

 
17.00 

 

18.00 

Fijala Ivan, Marija i 

Josip, Baburek Franjo 
Andrlun Katica, Taritaš 

Mato i Danica - VZ 

ob. Soldo Filomena i ob. 
Đaković 

Ned,

3. 

4. NEDJELJA KROZ GODINU 

08.30 

09.45 

ob. Pokorni Mirko 

ob. Radić Ivan i ob. 
Franjić - VZ 

11.00 Župno Euharistijsko 

slavlje  

ŽUPNE OBAVIJESTI:  

1.Ukoliko još netko želi blagosloviti 

obitelj neka se osobno javi župniku. 

2. U petak je prvi petak u mjesecu. 

Mogućnost za sv. Ispovijed je u 17.15. 

3. U subotu je Svijećnica ili 

Prikazanje Isusovo u Hramu. Mise su 

u 8.30 i 18 u GP, a u 17 u VZ. Na 

svim misama biti će blagoslov svijeća 

koje možete nabaviti u crkvama. 

Svijeće se ponesu kućama i kad se 

slave velike svetkovine upale se kod 

molitve toga dana ili kod blagoslova 

obitelji. 

4. Roditelji vodite brigu da vam 

djeca sudjeluju na nedjeljnim 

misama. Najbolju brigu pokazati 

ćete, ako ih vi osobno  odvedete. 

5. Sljedeće nedjelje je blagdan sv. 

Blaža ili sv. Vlaha Blagoslov grla će 

biti na kraju svetih misa. 

6. Za primanje sakramenata 

krštenja ili vjenčanja potrebno se 

javiti barem na vrijeme. Molim Vas 

da kandidati osobno dođu u 

župnika i to najbolje iza svetih misa 

koje su oglašene. 

7. Zahvaljujemo na svakom Vašem 

daru u blagoslovu obitelji. Pred 

nama je godina u kojoj je potrebno 

puno toga u župi učiniti i taj Vaš 

dar koristiti će za početak tih 

radova koji su nužni za uređenje. 

8. U ponedjeljak će biti sastanak 

Župnog ekonomskog vijeća iza mise 

u 18, a u utorka iza mise u 18 biti će 

sastanak Župnog pastoralnog 

vijeća. Molim sve članove vijeća da 

se odazovu jer je pred nama 

priprava za svetkovinu našeg 

zaštitnika sv. Josipa i prijenos svete 

mise na Hrvatskoj televiziji iz 

župne crkve sv. Josipa u nedjelju 

17. ožujka 2019. u 10 sati. 

9. Sljedeće nedjelje će biti pročitan 

financijski izvještaj za naše župe u 

2019. godini.  10. Susret župnih 

vijeća iz župe Svih Svetih u VZ biti  

će u četvrtak iza mise u 18.  

 

Sretnu i radosnu nedjelju i puno 

Božjeg blagoslova želi Vam vlč. 

Većeslav i ss. Milosrdnice 
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  Broj 9 - 27. siječnja 2019. 

 
IZDAJU: ŽUPNI UREDI 

SV. JOSIPA – GRUBIŠNO 

POLJE I SVIH SVETIH – V. 

I M. ZDENCI 

TEL/FAX:  043/ 485 – 261 

MOB: 098/ 433 - 921 

 

 

Gospodine Isuse Kriste, koji si 

kazao da se molitvom i postom 

tjeraju zlodusi i vjerom 

ozdravljaju bolesnici, dopusti, 

molimo te, da po zagovoru 

svetoga Blaža, mučenika tvoga, 

ista ona vjera koja je njega učinila 

slavodobitnikom nad vlašću tmina 

i ljudskim bolestima, i nas uvijek 

očuva na spasenje. Po Gospodinu 

našem Isusu Kristu, Sinu tvome, 

koji s tobom živi i kraljuje u 

jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po 

sve vijeke vjekova. Amen. 

SVIJEĆNICA 

Živio tada u Jeruzalemu čovjek 

po imenu Šimun. Taj čovjek, 

pravedan i bogobojazan, 

iščekivaše Utjehu Izraelovu i 

Duh Sveti bijaše na 

njemu.Objavio mu Duh Sveti da 

neće vidjeti smrti dok ne vidi 

Pomazanika Gospodnjega.  

Ponukan od Duha, dođe u 

Hram. I kad roditelji uniješe 

dijete Isusa da obave što o 

njemu propisuje Zakon, primi 

ga on u naručje, blagoslovi Boga 

i reče: 

"Sad otpuštaš slugu svojega, 

Gospodaru, po riječi svojoj, u 

miru!  Ta vidješe oči moje 

spasenje tvoje, 

koje si pripravio pred licem svih 

naroda:svjetlost na 

prosvjetljenje naroda, slavu 

puka svoga izraelskoga." 

Otac njegov i majka divili se što 

se to o njemu govori. 

Šimun ih blagoslovi i reče 

Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je 

evo postavljen na propast i 

uzdignuće mnogima u Izraelu i 

za znak osporavan - a i tebi će 

samoj mač probosti dušu - da se 

razotkriju namisli mnogih 

srdaca!" 
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Biblijska čitanja 

Prvo čitanje: (Neh 8, 2-4. 5-6.8-10) 

Čitanje  Knjige  Nehemijine 

I prvoga dana sedmoga mjeseca 

svećenik Ezra donese Zakon pred zbor 

ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni 

da ga razumiju. Na trgu koji je pred 

Vodenim vratima počeo je čitati knjigu, 

od ranoga jutra do podneva, pred 

ljudima, ženama i pred onima koji su 

bili zreli. Sav je narod pozorno slušao 

knjigu Zakona. Književnik Ezra stajaše 

na drvenu besjedištu koje su podigli za 

tu zgodu. Ezra je otvorio knjigu 

naočigled svemu narodu - jer je bio 

poviše od svega naroda - a kad ju je 

otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra 

blagoslovi Jahvu, Boga velikoga, a sav 

narod, podignutih ruku, odgovori: 

"Amen! Amen!" Zatim su kleknuli i 

poklonili se pred Jahvom, licem do 

zemlje. I čitahu iz knjige Božjeg zakona 

po odlomcima i razlagahu smisao da 

narod može razumjeti što se čita. Potom 

namjesnik Nehemija, i svećenik i 

književnik Ezra, i leviti koji poučavahu 

narod rekoše svemu narodu: "Ovo je 

dan posvećen Jahvi, Bogu vašemu! Ne 

tugujte, ne plačite!" Jer sav narod 

plakaše slušajući riječi Zakona. I još im 

reče Nehemija: "Pođite i jedite masna 

jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima 

koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo 

je dan posvećen našem Gospodu. Ne 

žalostite se: radost Jahvina vaša je 

jakost." Riječ Gospodnja. 

Ps. Navješćujte svim narodima čudesa 
Gospodnja! 

Drugo čitanje: (1 Kor 12, 12 – 14.27)           
Čitanje   prve  poslanice sv. Pavla 
apostola Korinćanima 

Doista, kao što je tijelo jedno te ima 

mnogo udova, a svi udovi tijela iako 

mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. 

Ta u jednom Duhu svi smo u jedno 

tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, 

bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo 

jednim Duhom napojeni. Ta ni tijelo 

nije jedan ud, nego mnogi. A vi ste 

tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi. I 

neke postavi Bog u Crkvi: prvo za 

apostole, drugo za proroke, treće za 

učitelje; onda čudesa, onda dari 

liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, 

razni jezici.  Riječ Gospodnja! 

Evanđelje: ( Lk 1, 1 -4/4, 14 - 21) 

Čitanje svetog Evanđelja po  Luki        

Kad već mnogi poduzeše sastaviti 

izvješće o događajima koji se ispuniše 

među nama - kako nam to predadoše 

oni koji od početka bijahu očevici i 

sluge Riječi - pošto sam sve, od 

početka, pomno ispitao, naumih i ja 

tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati 

da se tako osvjedočiš o pouzdanosti 

svega u čemu si poučen. A Isus se u 

snazi Duha vrati u Galileju te glas o 

njemu puče po svoj okolici. I slavljen 

od sviju, naučavaše po njihovim 

sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje 

bijaše othranjen. I uđe po svom 

običaju na dan subotni u sinagogu te 

ustane čitati. Pruže mu Knjigu 

proroka Izaije. On razvije knjigu i 

nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh 

Gospodnji na meni je jer me pomaza! 

On me posla blagovjesnikom biti 

siromasima, proglasiti sužnjima 

oslobođenje, vid slijepima, na slobodu 

pustiti potlačene, proglasiti godinu 
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milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, 

vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u 

sinagogi bijahu uprte u njega. On im 

progovori: "Danas se ispunilo ovo 

Pismo što vam još odzvanja u ušima." 

Riječ Gospodnja!  
 

Ne pričaj pripovijesti! Tko to kaže 

nekom drugom, time misli: to što ti 

pričaš, ja ti ne vjerujem. To zvuči 

nevjerodostojno, izmišljeno, ili lažno. 

Ja ti ne vjerujem da su tvoje 

pripovijesti istinite, da su se one tako 

stvarno dogodile.  

Pripovijesti u stvarnosti sasvim 

drukčije izgledaju. Pričaju li 

Evanđelja pripovijesti ili povijest? 

Izmišljeno ili stvarno dogođeno? To 

se pitanje danas često postavlja. Kroz 

medije se provlače senzacijonalne 

vijesti: u stvarnosti to bi bilo sasvim 

drukčije, nego što Evanđelja govore o 

Isusu. Tu se na primjer može čitati, 

da Isus uopće nije umro na križu, 

nego da je preživio i da je sa ženom i 

djecom u dalekoj Indiji ostario. 

Upravo tamo je njegov grob. 

Naravno ne izostaju ni spekulacije o 

njegovoj tobože ljubavnoj vezi s 

Marijom Magdalenom. Evanđelja – 

jesu li to pobožne pripovijesti o Isusu, 

koje pokrivaju pravu povijest? 

 Danas je u svetoj misi pročitan 

početak Lukina evanđelja. Luka je 

po zanimanju bio liječnik. 

Povremeno je pratio apostola Pavla 

na njegovim misionarskim 

putovanjima i o tome vrlo zorno 

izvještava kao očevidac. Tko sebi želi 

o tome imati sliku, neka čita izvještaj 

Lukin o brodolomu kojeg je pretrpio 

u Sredozemlju i bio spašen iz njega. 

To nalazimo u Djelima apostolskim, 

27. poglavlje. Luka je kao liječnik 

navikao gledati u određenom 

pravcu, u dubinu.  Liječnik se ne 

može zadovoljiti pripovijestima.  

On treba točnu povijest bolesti. 

Tome pripada prije svega 

anamneza: kako izgleda povijest 

pacijenta? Što se je u pojedincima  

stvarno dogodilo?  

Luka posvećuje svoje Evanđelje 

nekom Teofilu, o kojemu ništa 

pobliže ne znamo. Sigurno je samo 

da mu Luka želi pokazati, kako je 

pouzdana povijest o Isusu, koju je 

on čuo, kako se on može na njega 

osloniti, što mu je bilo rečeno o 

nauci Isusovoj. 

Pokušajmo predočiti sebi kako se je 

to događalo u prvim desetljećima 

poslije Isusa. Još je bilo očevidaca. 

Novi, koji su dolazili u Crkvu, htjeli 

su naravno ako je ikako moguće 

točno znati, kako je to stvarno bilo. 

I tako su bili napisani mnogi 

izvještaji očevidaca i predavani 

dalje. Luka je tek kasnije došao. On 

nije bio očevidac.  

On je znao samo one koji su 

doživjeli Isusa. Ali on se nije 

interesirao samo za njihova 

pričanja. On se sistematski 

prihvatio toga da događaje točno i 

po redu napiše. I kod tog je postao 

uspješan.  

Mi mu zahvaljujemo na najljepšim, 

i najvažnijim izvještajima o tome, 

što je Isus učinio i učio. 

 Tko biva vjeran, taj vjeruje Isusu, 

povjerava Isusu svoj život, i gradi 

svoj život na njemu. Tu je važno 

znati, je li ja dobivam samo 

ispričane pripovijesti, ili istinsku 

povijest.  

Htio bih znati, mogu li povjerovati. 

Mogu. I to činim. 


