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OGLASI
Danas se, na Treću nedjelju kroz godinu, po
drugi puta slavi Nedjelja Božje riječi, koju je
papa Franjo uspostavio 30. rujna 2019. godine
Apostolskim pismom Aperuit illis (Otvori im).
Danas je, u 10,15 sati, susret djece mlađe
školske dobi, do 4. razreda.
Sutra, na blagdan Obraćenja sv. Pavla,
završava Svjetska molitvena osmina za
jedinstvo kršćana. Misa će kod nas biti u
18,30 sati.
I ovog tjedna imat ćemo drugu svagdanju
misu, od utorka do petka, u 17 sati. Koji
možete, dođite na tu misu. Kapela se otvara
u 16,30 sati.
Župni ured otvoren je pola sata nakon
svake mise.
Euharistijsko klanjanje je četvrtkom između
dvije mise, od 17,30 do 18,30 sati.
Crkva u svijetu kriza i ljudske patnje bit će tema
61. teološko-pastoralnog tjedna koji će se
26. i 27. siječnja održati u prostorijama
Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.
Novi susret učenika od 5. do 7. razreda OŠ-a
održat će se u subotu, 30. siječnja, od 9 do 10
sati.
U utorak, 2. veljače, blagdan je Prikazanja
Gospodinova u hramu ili Svijećnica, koji se
ujedno slavi kao Dan posvećenog života.
Mise će biti u 7,30, 17 i 18,30 sati, a blagoslov

svijeća koje ćete sami donijeti, bit će na
početku svake mise.
Na Stepinčevo, 10. veljače, u našoj će Župi
mise biti u 7,30 i 19 sati. Središnja proslava je
ispred katedrale u 17 sati. Devetnica u Krašiću
započinje 2. veljače, a trodnevnica će umjesto
u katedrali biti u crkvi sv. Ivana XXIII., u
Dubravi, od 7. veljače. Zahvalimo Gospodinu
na tolikim milostima, te molimo za
proglašenje Stepinca svetim i izgradnju župne
crkve, ali i za obnovu porušenih i oštećenih
crkava i kuća, te što skoriji završetak
pandemije.
Povodom Svjetskog dana bolesnika, koji se
slavi na blagdan Gospe Lurdske, pozivamo
bolesnike u subotu, 13. veljače, od 8 sati, u
školu, na susret s medicinskim osobljem, uz
mjerenje tlaka i šećera u krvi. Slavlje
bolesničkog pomazanja bit će pod misom u
11 sati.
Oni župljani koji još žele primiti blagoslov
obitelji, mogu se javiti za naknadni termin.
Prilog za nedjeljnu milostinju možete staviti
u košaricu kod ulaznih vrata.
Prilog za stradale u potresu možete staviti u
posebno označenu košaricu. Prikupljanje
pomoći nastavlja se do daljnjega.
Prilog za potrebe Župe (obiteljski dar, lukno,
redovina i sl.) možete uplatiti na žiroračun
Župe, IBAN: HR3423400091110672315.

KALENDAR I MISNE NAKANE
NEDJELJA, 24. siječnja
Franjo Saleški
III. NEDJELJA KROZ GODINU
Jon 3, 1-5.10; Ps 25; 1Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20
PONEDJELJAK, 25. siječnja
Obraćenje sv. Pavla
Dj 22, 3-16; Ps 117; Mk 16, 15-18
UTORAK, 26. siječnja
Timotej i Tit
2Tim 1, 1-8; Ps 96; Lk 10, 1-9
SRIJEDA, 27. siječnja
Anđela Merici
Heb 10, 11-18; Ps 110; Mk 4, 1-20
ČETVRTAK, 28. siječnja
Toma Akvinski
Heb 10, 19-25; Ps 24; Mk 4, 21-25
PETAK , 29. siječnja
Valerije
Heb 10, 32-39; Ps 37; Mk 4, 26-34
SUBOTA, 30. siječnja
Martina
Heb 11, 1-2, 8-19; Lk 1, 69-75; Mk 4, 35-41
NEDJELJA, 31. siječnja
Ivan Bosco
IV. NEDJELJA KROZ GODINU
Pnz 18, 15-20; Ps 95; 1Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28
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Za žive i pokojne župljane
+ Josip Kežman
+ Marija i Jakov Ivček

Uz Nedjelju Božje Riječi
U ovogodišnjoj božićnoj čestitci, dok smo očima vjere u Djetetu u jaslama „otkrivali
utjelovljenu Riječ“, učinilo mi se prikladnim upitati: Kako se odnosimo prema njegovoj pisanoj
Riječi, prema Svetom Pismu? Ponovit ću to i sada u vidu priprave za Nedjelju Božje Riječi koju
ćemo proslaviti 24. siječnja 2021. godine:
1. Imamo li u svom domu tu svetu knjigu? Sjetimo li se u prigodi nekih važnih obiteljskih
događaja kupiti Sveto Pismo (ili barem evanđelje) i pokloniti to kao dar?
2. Ako u kući imamo Bibliju, gdje se ona nalazi? Možemo li pronaći neko vidno mjesto u
svom domu gdje ćemo držati Bibliju kao svoje kućno svetohranište? Jer, riječi Svetoga
Pisma su žive i djelotvorne te korisne za pouku, popravljanje i odgajanje, kako piše apostol
Pavao svome učeniku Timoteju (2 Tim 3, 14-16).
3. Poželio bih da ovo vrijeme pandemije, kad se malo više družimo u obitelji, iskoristimo to
zajedništvo i za druženje s Biblijom, pa nešto vremena posvetimo čitanju poticajnih
tekstova Očevog pisma, osobito izvješća u evanđeljima o Isusovom rođenju, njegovoj
muci i uskrsnuću. Jer, Tko poznaje Pismo, poznaje Božje srce, rekao je papa Grgur Veliki. A
ne poznavati Sveto Pismo, znači ne poznavati samoga Krista, zapisao je sveti Jeronim čiju
smo 1600. godišnjicu smrti obilježili 2020. godine.
Mons. Želimir Puljić, predsjednik HBK
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