
OGLASI 

Pod geslom Što smo vidjeli i čuli, 
navješćujemo i vama (1 Iv 1, 3) Crkva 
danas slavi Nedjelju Božje riječi. 
Čestitamo i zahvaljujemo liturgijskim 
čitačima, a posebno koordinatorima! 
Ovom prigodom Biblijska zajednica 
organizira u našoj kapeli cjelodnevno 
čitanje Biblije, od završetka mise u 11,15 
do početka mise u 18,30 sati. Pronađite 
svoje vrijeme, dođite, čitajte i slušajte! 
 

Danas se, u 9,30 sati, u bogoslužnom 
prostoru pored crkve u Remetama, 
održava Središnje ekumensko 
molitveno slavlje u Zagrebačkoj 
nadbiskupiji u Molitvenoj osmini za 
jedinstvo kršćana. Molitvene materijale 
možete preuzeti s naše web stranice. 
 

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu, od 24. do 26. siječnja, u 
Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, 
Kaptol 29 A, organizira 63. teološko-
pastoralni tjedan s temom Crkva u 
službi otpornosti pojedinaca i zajednica: 
prilike, vizije, otpori. 
 

Novi susret djece mlađe školske dobi, 
od 1. do 4. razreda, bit će u subotu, 28. 
siječnja, u 9 sati. 

TJEDNI RASPORED 
 

Svagdanja misa: od utorka do petka,  
u 18,30 sati, subotom u 7,30 sati. 
Ispovijed: pola sata prije mise. 
Župni ured:  
od utorka do petka, od 17 do 18 sati. 
Euharistijsko klanjanje: četvrtkom od 
19 do 19,30 sati, petkom cjelonoćno. 
 

Biblijska zajednica:  
ponedjeljkom u 19,45 sati. 
Zajednica mladih:  
utorkom u 20,30 sati.  
Kateheza za odrasle:  
srijedom nakon mise. 
 

PROBE ZBOROVA: 
Dječji zbor: subotom u 10 sati. 
Zbor mladih: nedjeljom u 17 sati. 
Mješoviti zbor: srijedom u 20 sati. 
 

Prilog Za potrebe Župe i Obiteljski dar 
možete donijeti u Župni ured ili uplatiti 
na račun Župe, IBAN: 
HR3423400091110672315. 
Za korisnike mobilnog bankarstva: 
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NAJAVE 
 

U četvrtak, 2. veljače, blagdan je Prikazanja Gospodinova u hramu ili Svijećnica, koji se 
ujedno slavi kao Dan posvećenog života. Mise će biti u 10, 17 i 18,30 sati, a blagoslov 
svijeća koje ćete sami donijeti, bit će na početku svake mise. 
 

U petak, 3. veljače, spomendan je sv. Blaža, a mise su u 17 i 18,30 sati. Nakon svake 
mise bit će blagoslov grla. 
 

Na prvu nedjelju veljače slavi se Dan života. Roditelji su suradnici Božji u darivanju 
života. Preporučimo Bogu Ocu da obitelji prihvaćaju i žive taj dar. 
 

Na Stepinčevo, 10. veljače, u našoj će Župi mise biti u 10 i 17 sati. Devetnica u Krašiću 
započinje 1. veljače, trodnevnica kod nas 7. veljače, a središnja proslava bit će u 
Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca, na Kaptolu 28, u 19 sati. 
 

Povodom Svjetskog dana bolesnika, koji se slavi na blagdan Gospe Lurdske, 
pozivamo bolesnike u subotu, 11. veljače, od 8 do 10 sati, na susret s medicinskim 
osobljem, uz mjerenje tlaka i šećera u krvi. Slavlje bolesničkog pomazanja bit će pod 
misom u 10 sati. 

KALENDAR I MISNE NAKANE 

NEDJELJA, 22. siječnja Vinko 7,30 + Dane Peršić i Lucio Posar 

NEDJELJA BOŽJE RIJEČI 
8,45 + Antun i Jula Majanović 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Nada i Dujo Smokrović 

Iz 8,23b – 9,3; Ps 27; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 18,30 + Dubravko, Anđela i ob. Babaić 

PONEDELJAK, 23.  siječnja Emerencijana 
 Nema mise. 

Heb 9,15.24-28; Ps 98,1-6; Mk 3,22-30 

UTORAK, 24.  siječnja Franjo Saleški 
18,30 Kolektivna 

Heb 10,1-10; Ps 40,2.4ab.7-8a.10-11; Mk 3,31-35 

SRIJEDA, 25.  siječnja Obraćenje sv. Pavla 
18,30 + Milka Colić 

Dj 22,3-16 (ili: Dj 9,1-22); Ps 117,1-2; Mk 16,15-18 

ČETVRTAK, 26.  siječnja Timotej i Tit 
18,30 + Đuro Grečl 

2 Tim 1,1-8 (ili: Tit 1,1-5); Ps 96,1-3.7-8a.10; Lk 10,1-9 

PETAK, 27.  siječnja Anđela Merici 
18,30 Kolektivna 

Heb 10,32-39; Ps 37,3-6.23-24.39-40; Mk 4,26-34 

SUBOTA, 28.  siječnja Toma Akvinski 
7,30 + Đuro Marjanović 

Heb 11,1-2.8-19; Otpj. pj.: Lk 1,69-75; Mk 4,35-41 

NEDJELJA, 29. siječnja Valerije 7,30 Za zdravlje Agate Grahek 

4. NEDJELJA KROZ GODINU 

8,45 + Borislav i Ivan Letica 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + ob. Opančar i Znika 

Sef 2,3; 3,12-13; Ps 146; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a 18,30 Za obraćenje 



 

Oprost uz Svjetsku molitvenu 
osminu za jedinstvo kršćana 
 

Knjiga Priručnik o oprostima. Odredbe i 
povlastice sadrži ključne dekrete 
Apostolske pokorničarne – suda 
Apostolske Stolice zaduženog za sva 
pitanja unutarnjega područja i za oproste 
– kao i Apostolsku konstituciju 
Indulgentiarum doctrina (Nauk o 
oprostima) pape Pavla VI. Sastavni dio 
Priručnika je i iscrpan popis molitava i 
čina kojima se mogu zadobiti oprosti te 
brojni pobožni zazivi koji mogu biti od 
velike pomoći u molitvenom životu. 
O oprostima povezanim s Molitvenom 
osminom Priručnik kaže: 
 

Katoličkoj je Crkvi veoma na srcu molitva 
koju je njezin Ustanovitelj uoči svoje 
muke upravio Ocu – “da svi budu jedno” 
– pa stoga žarko potiče vjernike na 
ustrajnu molitvu za jedinstvo kršćana. 
§ 1. Podjeljuje se potpuni oprost vjerniku 
koji sudjeluje u kojemu molitvenom 
slavlju Molitvene osmine za jedinstvo 
kršćana i prisustvuje svečanosti 
zaključenja toga tjedna. 
§ 2. Podjeljuje se djelomični oprost 
vjerniku koji u cijelosti izmoli propisno 
odobrenu molitvu za jedinstvo kršćana, 
primjerice: 
 

Svemogući i milosrdni Bože, 
ti koji si po svojemu Sinu htio  
da se različiti narodi svijeta  
ujedine u jedan narod Božji,  
udijeli milostivo da oni koji se diče 
kršćanskim imenom nadvladaju svaku 
podjelu i budu jedno u istini i ljubavi. 
Daj, molimo te, da se svi ljudi, 
prosvijetljeni pravom vjerom,  
nađu u bratskom zajedništvu  
u jednoj Crkvi.  
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 

Nedjelja Božje riječi 
 

Vlč. dr. sc. Ivan Benaković, povjerenik za 
biblijski pastoral Đakovačko-osječke 
Nadbiskupije, uputio je, 12. siječnja ove 
godine, dopis svim župama i samostanima 
te Nadbiskupije, kojega ovdje prenosimo u 
cijelosti, u nadi bogatih duhovnih plodova 
… 
 

Apostolskim pismom Aperuit illis (Otvori 
im oči) od 30. rujna 2019. godine, papa 
Franjo je treću nedjelju kroz crkvenu 
godinu proglasio Nedjeljom Božje Riječi. 
Ove godine tu nedjelju slavimo dana 22. 
siječnja. Prilika je to da se još jednom 
naglasi ne nešto što već znamo, nego da 
se iznova posvijesti važnost značaja 
Božje Riječi u životu Crkve. Sveto pismo 
trebalo bi biti temelj života i djelovanja 
Crkve jer u njemu nam na najjasniji način 
blista slika Boga koju nam je kao Crkvi 
naviještati suvremenom svijetu. Tek će 
po čitanju i meditiranju Božje Riječi u 
vjernicima rasti zrelo i odgovorno 
kršćanstvo koje će biti oslobođeno sebe i 
svojih interesa, a biti usmjereno na 
nasljedovanje Krista koji je prvi bio 
poslušan Očevoj Riječi. Iz tog razloga 
nam je i darovana Nedjelja Božje Riječi 
kako bi u krilu naše mjesne Crkve narodu 
Božjem još jednom naglasili važnost 
čitanja i meditiranja Riječi Božje po kojoj 
nam Bog i danas progovara. Stoga se 
župnicima toga dana na poseban način 
stavlja na srce da vjernicima progovore o 
važnosti Pisma za izgrađivanje njihove 
duhovnosti. Vjernik hranjen Božjom 
Riječju moći će lakše odolijevati 
napastima suvremenog svijeta koji ga 
uvelike želi materijalizirati te svesti na 
biće koje tek zadovoljava svoje potrebe. 
Hranjen Riječju Božjom vjernik u sebi 
izgrađuje novo srce, a samim time i 



 

novoga čovjeka koji će sve više biti na 
sliku Krista. 

U našoj Nadbiskupiji smo stoga nedavno 
i započeli niz projekata koji nam žele na 
više načina osvijestiti važnost intimnosti 
s Božjom Riječju, a koje vama stavljamo 
na srce kako bi ih predložili vjernicima u 
sredinama u kojima boravite i djelujete. 
Tako primjerice u gradu Osijeku već dulji 
niz godina u organizaciji Instituta za novu 
evangelizaciju “lvan Pavao II.” 
(Nadbiskupski Vikarijat) održavaju se 
susreti pod naslovom Lectio divina pod 
vodstvom vlč. dr. sc. Davora Vukovića. 
Vođeni Riječju Božjom vjernici nastoje 
čitati Sveto pismo i izgrađivati svoju 
duhovnost. Osim toga, kao 
nadbiskupijski povjerenik za biblijski 
pastoral organiziram diljem Nadbiskupije 
biblijsko-duhovne susrete (seminare) na 
kojima se vođeno biblijskim tekstom 
promišlja o životu čovjeka u suvremenom 
svijetu. Također u svojstvu povjerenika 
za biblijski pastoral Đakovačko-osječke 
nadbiskupije pokrenuo sam ujedno i 
neke virtualne platforme u kojima 
svakoga tjedna nastojim vjernicima 
diljem Hrvatske i inozemstva davati 
duhovnu hrane temeljenu na Božjoj 
Riječi. Virtualna platforma funkcionira na 
način da se treba prijaviti osobno na broj 
095/836 7383 (vlč. Benaković) kako bi bili 
uključeni u Whats’app i Viber grupu te 
potom slijedili biblijske duhovne 
nagovore te izgrađivali svoju vjeru u 
svakodnevici. Osim toga stojim na 
raspolaganju i za pitanja vjernika, za 
osobni razgovor. Nadalje, pokrenuo sam 
i YouTube kanal pod naslovom Razumljivi 

Bog — Kršćanstvo koje ima smisla na 
kojemu se redovito objavljuju audio 
zapisi biblijskih tribina i propovjedi koje 
onda vjemici mogu više puta slušati te 
nad njima promišljati. Isto tako, krajem 
prošle godine na Slavonskoj televiziji 
započelo je emitiranje emisije pod 
naslovom Kršćanstvo koje ima smisla koju 
uređujem i vodim kao profesor biblijskih 
znanosti na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u Đakovu i nadbiskupijski 
povjerenik za biblijski pastoral. U emisiji 
se nastoji na jednostavan i suvremen 
način govoriti o svetopisamskim 
tekstovima u perspektivi življene 
svakodnevnice. Emisiju možete gledati 
svakoga četvrtka na Slavonskoj televiziji 
s početkom u 21 sat. Reprizu iste emisije 
moguće je pogledati petkom u poslije 
podnevnom terminu. Osim navedenoga 
dobro je i podsjetiti kako Vjesnik 
Đakovačko-osječke nadbiskupije 
svakoga mjeseca priređuje redovitu 
građu za voditelje i sudionike biblijskih 
skupina koje djeluju u župama naše 
Nadbiskupije. 

Neka nam Nedjelja Božje Riječi i ove 
godine bude prilika da ponovno 
otkrijemo i zavolimo Sveto pismo po 
kojemu nam se sam Bog otkriva. 
Rastimo po Riječi te druge privodimo 
Riječi i posredstvom iste izgrađujmo 
zrelo i odgovorno kršćanstvo.  

Srdačno u Gospodinu, 

vlč. dr. sc. Ivan Benaković 
 

Tada im otvori pamet  
da razumiju Pisma. (Lk 24, 45) 
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