ŽUPNI OGLASI
ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB

16. srpnja2017. | 15. nedjelja kroz godinu/ A

RAZGOVOR U NEBU
(o nama)
Jed oga da a Soto a je došao posjetiti
Isusa u Edenskom vrtu; izgledao je vrlo
sretan i ponosan. "Da, Gospodine, sada
sam ih sve zarobio, pa... gotovo sve,
ovdje dolje kod sebe. Postavio sam
za ke, upotrije io sa iskuše ja kao
a a , do ro z a da itko eće oći
odoljeti. Evo, gotovo sam ih sve uhvatio!"
"Što ka iš uči iti s ji a?" upita Isus.
Sotona odgovori "O, namjeravam se s
njima dobro za aviti!" Natjerat ću ih da
se razvode ako što su se vje čali, tako
da ikada e ogu učvrstiti os ovu
čovječa stva, "o itelj". Natjerat ću ih da
se eđuso o rze i vrijeđaju, atjerat
ću ih da pad u u eko trolira o uzi a je
alkohola i droge. Naučit ću ih da
proizvode oružje i o e, da se
eđuso o u ijaju. "Zaista ću se do ro
zabaviti!"
"Što ćeš uči iti kada ti igra s ji a
dosadi?" upita Isus."Oh, o da ću ih
pou ijati i jihove duše će iti oje
zauvijek. Gospodi e, uza sve duž o
poštova je, to je ipak njihova odluka."
"Koliko tražiš za sve jih?" "Ma, ije isti a
da ti zaista želiš te ljude. U ji a e a
išta do ro. Zašto ih želiš, iti te slijede
iti te vole? M ogi te čak i rze! Vidio
sam mnoge kako pljuju na tebe, proklinju

te, čak te i iječu.
A još k to e,
mene zaista jako
vole. Ti e želiš te
ljude!!!"
"Koliko?"
ponovno upita
Isus. Sotona ga
pogleda zlobnim
pogledom. "Želi
sve tvoje suze i svu tvoju krv, želi
ol
cijelog svijeta, sve zajedno".
Isus reče "DOGOVORENO!" i plati cijenu.

LJETNI RASPORED
od 13. lipnja do 13. kolovoza
Mise:
od utorka do subote u 18,30 sati,
nedjeljom u 9 i u 18,30 sati.
Žup i ured:
od utorka do petka nakon mise.
Euharistijsko klanjanje:
četvrtko od 9 do 9,3 sati.
Ispovijed:
pola sata prije mise.
Že idbu a jeravaju sklopiti:
Mirko MAROVIĆ iz Zagre a si
A te i Vlatke dj. Tadić , rkt. i Mo ika
ŠKRINJAREC iz Zagre a kći Stjepa a
i Kristine dj. Zglavnik), rkt.

RASPORED MISA
NEDJELJA, 16. srpnja

Gospa Karmelska

9,00 Za žive i pokojne župljane

XV. NEDJELJA KROZ GODINU

Nema mise u 11 sati.

18,30 + Marko Petrović

Iz 55,10-11; Ps 65; Rim 8,18-23; Mt 13,1-23
PONEDJELJAK, 17. srpnja

Rufina

Nema mise.

Izl 1,8-14.22; Ps 124; Mt 10,34 – 11,1
UTORAK, 18. srpnja

Bruno

Izl 2,1-15a; Ps 69; Mt 11,20-24
SRIJEDA, 19. srpnja

Herman

Izl 3,1-6.9-12; Ps 103; Mt 11,25-27
ČETVRTAK, 20. srpnja

Ilija

Izl 3,13-20; Ps 105; Mt 11,28-30
PETAK, 21. srpnja

Lovro

Izl 11,10-12,14; Ps 116; Mt 12,1-8
SUBOTA, 22. srpnja

Marija Magdalena

Pj 3,1-4a; Ps 63; Iv 20,1-2.11-18
NEDJELJA, 23. srpnja

Brigita

XVI. NEDJELJA KROZ GODINU
Mudr 12,13.16-19; Ps 86; Rim 8,26-27; Mt 13,24-43

18,30 Kolektivna
18,30 + Nikola Frković
18,30

+ Mara, Augustin i Ivo
Lovrić

18,30 Kolektivna
18,30 + Ma da i o . Šarlija
9,00 Za žive i pokojne župljane
Nema mise u 11 sati.

18,30 + Ante Perica

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA

zadobroči itelje i siro aš e, zaboles e i e oć e: Oče, proslavi I e svoje!
za pokojnu Anu Grgat, koju s o pokopali prošlog tjed a, i druge, čija je godiš ji a
s rti ovih da a, oli o dar uskrs uća a vječ i život: Pokoj vječ i ...

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE
Z aš li uočiti poveza ost iz eđu od a iva ja i kas ijih događaja, koja su ti o ogućila
duhovni razvoj?
Z aš li zahvaljivati Bogu za "ljude čudovišta", za o e koji su žderali tvoje osjećaje,
iskorištavali te, gurali te na samo dno i zatvarali te u sebe?
Nisi li upravo zahvaljujući ji a aučio o u pravu olitvu i otkrio istinsku vezu s Bogom?
Pri jećuješ li da te sa o život e oluje, ure, kriz e situa ije i događaji velike e otiv e
snage ude iz letargije, iz vegetirajućeg sta ja i a taj ači či e od te e čovjeka, stavljaju
tvoje oge a Božji put?
Soto a, kako vidi o, e sa o da as uči istinskim nemirima ego isto tako i laž i
mirom (...)
O. Augustyn Pelanowski, Zašto Bog dopušta pat ju?

