
Čišćenje crkve Jug: MARIJA SERTIĆ, MATEA SERTIĆ, ZORKA ŠIMIĆ, MARIJA ŠIMIĆ, DRAGICA VIDOVIĆ 

Čišćenje crkve Ljupina: SILVIJA ŠTAJDUHAR, ANTONIJA BARIŠIĆ, NATAŠA RADANOVIĆ, MARIJA 

KLARIĆ 

- Subota: Ministranti i mladi sudjelovat će na Svetoj misi i igrokazu u 17,00 sati 

- Hodačašće u Veneciju i Padovu u srpnju. Cijena 850,00 kn. Prijave do kraja mjeseca siječnja. 

Proslava blagdana svete Marie De Mattias 4. veljače 2017. 

Program:  16,00 – Euharistijsko klanjanje 

  16,30 – Sveta krunica 

  17,00 – Sveta misa 

  17,45 – igrokaz  

Utorak: započinje trodnevnica u čast sv. Blaža, biskupa i mučenika. Pozivaju se vjeroučenici da 

umjesto vjeronauka koji započinje ovaj tjedan sudjeluju na Svetim misa trodnevnice u čast 

svetom Blažu i devetnice u čast blaženom Alojziju Stepincu 

- na svetkovinu sv. Blaža Svetu misu u Ljupini predvodi vlč. Jozo Zorić, župnik iz Lipika 

- Na blagdan Svijećnice blagoslov je svijeća, svijeće se mogu nabaviti i prije svake Svete mise 

- 1. veljače započinje devetnica bl. Alojziju Stepincu koji se slavi 10. veljače. Njemu u čast poslije svake 

svete mise molit ćemo litanije, također poticaj i na osobnu molitvu te molitvu u obitelji 

- trodnevnicu u čast bl. Alojzija Stepinca predvodi vlč. Antun Štefan, nacionalni ravnatelj Papinskih 

misijskih djela u Hrvatskoj 

 

Glas  

Kraljice 

Krunice 
Listić župe 

Kraljice sv. Krunice 

Nova Gradiška 
Godište 12 / siječanj 2017.   br. 482. 

 
Blaženstva i Blaževo 

 

U današnjem evanđelju  prvo Blaženstvo je najvažnije od svih jer je ono 
ključ za sva ostala: „Blago“ Što znači riječ „blago“? Radi se o tolikoj 

radosti za koju se smatralo da ju je nemoguće postići na zemlji. U ono 
vrijeme i u ondašnjoj kulturi vjerovalo se da blaženi bijahu bogovi koji 
uživahu privilegije ljudima nedostupne. No, da bi se bolje shvatio izraz 

„blago“, treba ga promatrati nakon pojedinih situacija o kojima Isus 
govori. 

Prvi „blaženi“ su  „siromasi duhom“. Odmah treba reći da Isus nikada ne 
proglašuje sirotinju blaženima. Sirotinja su jadnici kojima treba pomoći 

sama kršćanska zajednica. Isus ne traži od svojih učenika da idu za 
sirotinjom kojih ima na pretek nego da eliminiraju uzroke koji dovode do 

siromaštva. 
Zasigurno da nam naš zaštitnik Ljupinskih vjernika svojim životom 
svjedoči koliko je važno drugog u potrebi primjetiti i pomoći mu, 

ohrabriti ga, savjetovati,poučiti... 
Sveti Blaž, moli za nas 

 
 Ksenija Savi, vjeroučiteljica 

 
 
 
 
IZ ŽUPNOG LISTA;*  Blaževo *župne obavijesti 
 

Nedjelja 

29.01.2017. 

08,00 

 

09,30 

11,00 

Četvrta nedjelja kroz 

godinu  

 

+ Nedeljko i Janja Barišić 

+ Ana, Marija, Ivan i Đuro 

Mihaljević 

Za narod 

Ponedjeljak 

30.01.2017. 

18,00 Svagdan + Jurica i Stjepan Dević 

Utorak 

31.01.2017. 

17,00(Ljupina) Sv. Ivan Bosco + Stjepan i iz ob. Bošnjak i 

Adžić 

Srijeda 

01.02.2017. 

17,00(Ljupina) Svagdan + Mijo, Janja i Franjo 

Stanišić 

Četvrtak 

02.02.2017. 

17,00(Ljupina) 

18,00 

Prikazanje 

Gospodinovo - 

Svijećnica 

+ Ilija Šokić 

Na nakanu 

Petak 

03.02.2017. 

11,00(Ljupina) 

 

 

 

18,00 

Sv. Blaž + Mato Ćorković 

+ Anto Oršulić i iz ob. Stojić 

+ Ljuba Marjanović 

+ Josip Turkalj 

Na nakanu 

Subota 

04.02.2017. 

17,00 Svagdan + Đuro Benić 

Nedjelja 

05.02.2017. 

08,00 

 

09,00 

11,00 

Peta nedjelja kroz 

godinu  

 

+ Manda Vuković i iz ob. 

Vuković 

+ Vinko Solić 

Za narod 



IZ KATOLIČKOG KALENDARA;  PRIKAZANJE ISUSOVO U HRAMU – SVIJEĆNICA 

Četrdeset dana nakon Božića, 2. veljače, Crkva slavi blagdan Prikazanja 
Gospodnjeg – Svijećnicu, Svjetlost na prosvjetljenje naroda Prema 
evanđeoskom izvještaju (Lk 2,22-40) Josip, Marija i Isus pojavljuju se u hramu 
da udovolje dva propisa zakona. Prvi nalaže da se žena koja je rodila muško 
čedo 40 dana ima smatrati nečistom, a 40. je dan trebala u hramu prikazati 
žrtvu za svoje očišćenje (usp. Lev 12,2-8). Drugi propis nalaže da se svako 
muško prvorođenče ima otkupiti za 5 hramskih šekela. Bog je, naime, u 
pashalnoj noći u Egiptu poštedio izraelske prvorođence, tako da oni izravno 
njemu pripadaju: životinja stoga treba biti žrtvovana, a sin prvorođenac 
otkupljen. To je trebao učiniti otac djetetu tako da rečenu svotu isplati bilo kojem 
svećeniku u Izraelu (usp. Izl 13,2-12). U crkvu trebamo ponijeti svijeće. 

 
3. veljače 2017.Sv. Blaž (Vlaho), kirvaj u Ljupini Sveti Blaž je živio za vrijeme 
vladavine cara Dioklecijana (284.-305. god.), kada je bio najveći progon kršćana. Kao 
pastir odlikovao se izvanrednim vrlinama, dubokim znanjem i darom čudesa. Krotak i 

ponizan, žarko pobožan, u životu nevin i nedužan, u razgovoru strog i ozbiljan, 
pravedan i bogobojazan, neizrecivo strpljiv poput Joba. I katolička i armenska i 

pravoslavna Crkva štuju sv. Blaža kao sveca i mučenika.U crkvu trebamo ponijeti 
jabuke i poći na grličanje.  

 
ZAPOČINJE DEVETNICA NAŠEMU SUZAŠTITNIKU bl.ALOJZIJU STEPINCU 

Preporuka: Posjetiti Muzej bl. Alojzija Stepinca, u Zagrebu, u kojem se mogu upoznati mnoge 
važne pojedinosti iz kardinalova života i djela i nadahnjivati se na životu istrošenom u 
svjedočenju za vječne vrijednosti, ove godine slavi 10. obljetnicu postojanja.Proteklih 10 godina 
Muzej je posjetilo više od 150.000 posjetitelja. 
Blaženi Alojzije Stepinac rođen je 8. svibnja 1898. godine u mjestu Brezarić, u župi Krašić. Nakon 
završetka školovanja postaje svećenik, davne 1930. godine, a već sedam godina poslije postaje 
zagrebački nadbiskup. Njegovo djelovanje obilježio je početak drugoga svjetskoga rata, i neviđena 
stradanja Židova, koji pred Nijemcima bježe iz svojih domovina, te dolaze u zemlje u kojima 
nalaze utočišta. Tako izvjestan broj židovskih izbjeglica dolazi i u Hrvatsku. Niti u njoj ne nalaze 
sigurnost. Ipak, pod okriljem nadbiskupa Stepinca mnogi pronalaze pomoć. Ne samo Židovi, nego 
i Romi, pa Srbi, te svi ostali kojima je mogao pomoći. Poznate su njegove riječi da su „rase i narodi 
Božje tvorevine!“ 
Uzdajući se u Boga, nije se bojao komunističkog režima. 1945. godine partizanska vojska ulazi u 
Zagreb, i već nakon desetak dana nadbiskup Stepinac biva uhićen. 
Optužnica ga tereti za suradnju s neprijateljem u vrijeme rata, nasilno pokrštavanje vjernika 
pravoslavne vjere tj. nasilnog nametanja katoličke, i još mnogih drugih djela. Na montiranom 
sudskom  procesu optužen je na 16 godina zatvora koje je trebao odslužiti u Lepoglavi, ali mu je 
boravak u zatvoru zbog bolesti preinačen u kućni pritvor u Krašiću. Papa Pio XII. imenovao ga je 
1953. g. kardinalom. Umire 10. veljače 1960.  i biva pokopan  u zagrebačkoj katedrali. Povijest 
pamti njegove riječi u kojima ga prepoznajemo kao branitelja čovjekova dostojanstva a koje je 
izrekao 1942., u jeku ratnih stradanja: 
„Svaki narod i rasa, kako se odrazuje danas na zemlji, imade pravo na život dostojan čovjeka. Svi 
oni bez razlike, bili pripadnici ciganske rase ili koje druge, bili Crnci ili Evropejci, bili omraženi 
Židovi ili ponosni Arijci, imadu jednako pravo da govore ‘Oče naš, koji jesi na nebesima’.“ 

Zbog svega toga, danas blaženog Alojzija Stepinca možemo promatrati kao jednog od 
najznačajnijih likova novije povijesti Crkve u Hrvata. 
Na velikom slavlju u Mariji Bistrici 3. listopada 1998. god. papa Ivan Pavao II. proglasio ga je 
blaženim, rekavši: 
„U osobi se novoga blaženika spaja, da se tako izrazim, cjelokupna tragedija koja je pogodila 
hrvatsko pučanstvo i Europu komunizmom. On je sada u nebeskoj slavi okružen svima onima, koji 
su, kao i on, dobar boj bili, kaleći svoju vjeru u kušnjama i nevoljama. U Njega danas s pouzdanjem 
upiremo svoj pogled išćući njegov zagovor.“ 
Crkva štuje blaženog Alojzija Stepinca kao „stradalnika za jedinstvo Crkve i mučenika za jedinstvo 
kršćana“, a  njegov blagdan slavi 10. veljače. 
 

Mudra izreka: „Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti pravdu, ništa 
me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubavi prema 

svome narodu ne dam se ni od koga natkriliti.“ 
Kutak za razmišljanje: SVIJEĆNJAK 

Uopće ne treba dvojiti 
o korisnosti svijeće, 

koja i u suvremenome svijetu 
ima vrlo značajnu 

liturgijsku i simboličku 
ali i romantičarsku uporabu. 

No svijeća uvijek traži 
i pretpostavlja svijećnjak 

na koji će biti postavljena, 
kako bi njezin sjaj 

imao veći domet i učinak. 
Pa i samo Božje Svjetlo 

kad je došlo među ljude, 
s ciljem izgorjeti do kraja 
da ih spasenjem obasja, 
vodilo se istom logikom. 

Među nama ljudima je htio 
imati potporu i oslonac 

s kojega svijetliti punim sjajem 
sve do krajeva zemlje. 
Isto poslanje danas 

ostavlja svakome vjerniku 
od kojeg očekuje 

da kao božanski svijećnjak 

prihvati teret odgovornosti. 

Vlastitim životom nam je 
ponijeti utjelovljenoga Krista 

– Božje vječno svjetlo 

omogućujući mu obasjati 
i najtamnije zakutke 

ovog mračnoga svijeta 

što grca u tami. 
dr.Ivan Bodrožić 

 

Zanimljivosti: Blaženstava ima točno osam a u duhovnoj predaji, napose u izvornom 

kršćanstvu, taj broj označuje Isusovo uskrsnuće – uskrsnu prvi dan u tjednu! Zbog toga su 
krstionice bile oktogonalno pravljene. Broj 8 označuje život koji smrt ne prekida. 

http://www.vjeraidjela.com/tag/bozic/
http://www.vjeraidjela.com/tag/svijecnica/
http://www.vjeraidjela.com/tag/svijecnica/

