Nedjelja
12.03.2017.

08,00
09,30
11,00

Druga korizmena
nedjelja
„Pačista“

+ iz ob. Lekić, Rončević i
Josip Štimac
+ Ivan Kovačević
Za narod

Ponedjeljak
13.03.2017.

18,00

Svagdan

+ iz ob. Keler i Grganić

Utorak
14.03.2017.

18,00

Svagdan

+ Rade Jakarić

Srijeda
15.03.2017.

18,00

Svagdan

+ Anđela i Josip Špičak

Četvrtak
16.03.2017.

18,00

Svagdan

+ iz ob. Vlaović, Vukšić,
Kufner

Petak
17.03.2017.

18,00

Sv. Patrik

Subota
18.03.2017.

18,00

Svagdan

Nedjelja
19.03.2017.

08,00
09,30
11,00

Treća korizmena
nedjelja
„Bezimena“
Sv. Josip, zaručnik
BDM

+ Nada Bešlić
Zajednička nakana
Zajednička nakana
Za narod

Čišćenje crkve Jug: DUBRAVKA BOŠNJAKOVIĆ, VESNA IVANETIĆ, VESNA BEŠLIĆ, ANĐA
ORŠULIĆ, JASNA BENIĆ
Čišćenje crkve Ljupina: MONIKA VONIĆ, MANUELA VONIĆ, MIRJANA VONIĆ, ANĐA STIPIĆ,
ĐURĐA TOKIĆ
- Subota: Susret ministranata u 9,00 sati u župnom stanu; Susret mladih u 19,00 sati
- Glas Koncila
- Ponedjeljak: nakon svete mise sastanak volontera Caritasa u župnom stanu
- Četvrtak: Sastanak očeva prvopričesnika nakon svete mise u vjeronaučnoj dvorani u župnom stanu
ŽIRO RAČUNI Župe Kraljice sv. Krunice, Nova Gradiška-Jug
Kunski: Zagreb. banka: 2360000-1101588094
Devizni: ZABA HR 2X: 2500-01305654-000 IBAN: HR1923600001101588094 (2100194397)
Izdaje: Požeška biskupija, Župa Kraljice sv. Krunice / Ul. Kralja Zvonimira 106;
35 400 Nova Gradiška tel/fax: 00385 / 035 351274; www.zupa-kraljicekrunice.hr
Odgovara: Ivan Štivičić, upravitelj Župe / mob: 099 6837526 / E-mail: stivicic84@net.hr /
Uređuje: Vjeroučiteljica Ksenija Savi, magistra teologije /e-mail: kstipanc@net.hr
kontakt@zupa-kraljicekrunice.hr
Listić izlazi svake nedjelje / Listić je besplatan / Naklada 700 primjeraka

Glas
Kraljice
Krunice
Listić župe
Kraljice sv. Krunice
Nova Gradiška
Godište 12 / ožujak 2017. br. 488.
DRUGA KORIZMENA NEDJELJA-PAČISTA
Zasja život i neraspadljivost
Naše je dolazište preobraženost kojoj su polazište dvije rečenice
izgovorene na Taboru. Prvu izgovara nebeski Otac: Ovo je Sin moj, slušajte
ga! Slušati Krista, Očevu Riječ, znači živjeti preobraženje. Ta Riječ daruje
život, poziva, liječi, mijenja srce, jača, budi snagu i život čini lijepim. Druga
je Petrova riječ: Lijepo nam je ovdje. Lijepo je na zemlji ispunjenoj
svjetlom, unutar ljudskosti koja se preobražava ljubavlju. Lijepo je biti
kršćanin, pripadati Kristu, »svjetlu od svjetla« (kako molimo u vjerovanju),
biti Crkva, njegovo Tijelo. Svatko je od nas po krštenju svjetlo toga Svjetla
i tijelo toga Tijela,Krist nam stavlja na srce istinu da posjedujemo ljepotu
koja je dostatna da niti jedan čovjek ne bude tužan. Odgovorni smo, braćo i
sestre, za tu ljepotu.
BUDITE ČOVJEK KOJI DJELUJE
Budite poduzetni. Budite čovjek koji djeluje.
Ne čekajte savršene okolnosti. Njih nećete dočekati. Očekujte prepreke i poteškoće i rješavajte ih
kad se s njima suočite
Zapamtite da ideje same po sebi ne donose uspjeh. Ideje dobivaju vrijednost samo ako ih ostvarite.
Djelovanjem pobijedite strah i stecite samopouzdanje. Napravite ono čega se bojite i strah će nestati.
Pokrenite svoj mentalni stroj. Bacite se na posao i pokrenite svoj duh.
Razmišljajte u okvirima sadašnjeg trenutka. Sutra, sljedeći tjedan, kasnije i slične riječi često su
istoznačnice za riječ neuspjeha – nikad. Budite osoba koja započinje odmah.
Bacite se na posao – smjesta. Ne gubite vrijeme na pripreme. Započnite.
Preuzmite inicijativu. Budite pionir. Odvažite se na pothvat. Budite dragovoljac. Pokažite svoju
sposobnost i ambiciju.
David J. Schwartz

Ksenija Savi, vjeroučiteljica
IZ ŽUPNOG LISTA;* Korizma *župne obavijesti

IZ KATOLIČKOG KALENDARA; Sveti Josip, zaručnik je Marijin i Isusov
hranitelj. Odlukom Hrvatskog sabora iz 1687. godine, proglašen je zaštitnikom
hrvatskog naroda. Josip je bio potomak iz Davidova kraljevskoga roda te je po
njemu i Isus bio Davidov potomak. Radio je kao siromašni tesar iz Nazareta i u
njegovoj je blizini Isus proveo svoje djetinjstvo i mladost, živjeći jednostavnim
radničkim životom. Kršćani slave Josipa, Marijinog zaručnika i Isusova poočima
kao sveca i kao Božjeg odabranika, kome je Bog povjerio da bude glava
nazaretske obitelji u kojoj se ostvarilo Isusovo utjelovljenje. Uz svoj tesarski rad,
Josip je bio vjernik. Molio je i čitao Sveto pismo, pristao je vršiti Božju volju i da
Bog po njegovu životu čini svoja djela. Josip je bio toliko spreman Bogu vjerovati,
da nije sumnjao ni onda kada mu je Bog govorio u snovima.
Josip zajedno s Marijom i Isusom čini Svetu obitelj.
Svetkovina sv. Josipa slavi se 19. ožujka, a 1. svibnja je spomendan sv. Josipa
radnika.
KUTAK ZA RAZMIŠLJANJE:

Božji prijedlog; Živio jednom čovjek koji je imao petoro djece.
Svaki dan se žalio Bogu na težak život i na loše ljude koji ga okružuju. Uvijek je za
probleme krivio Boga.
Govorio bi: Zašto si Bože dopustio ovo, zašto si dopustio ono, zašto ne kazniš zle ljude,
zašto ne očistiš zemlju od: kradljivaca, lažljivaca, silovatelja, ubojica, prevaranata…, tako
da možemo u miru živjeti. Zašto Bože nešto ne poduzmeš??? Jednoga dana odluči ga Bog
posjetiti i zamoliti ga da mu pomogne očistiti zemlju od “loših” ljudi. Pozdravi ga i reče
mu: teško mi je slušati kako svaki dan mene za sve kriviš i optužuješ, zato imam prijedlog
i molbu za tebe.
Molim te, ti pomozi meni, a ja ću zauzvrat očistiti zemlju od loših i zlih ljudi. Čovjek sav
sretan uzvikne: reci što trebam učiniti, sve ću učiniti, samo da mogu u miru živjeti. Bog
reče: moram od tvojih petoro djece izabrati četvero za raj, a samo jedno za pakao. Tebi
prepuštam da izabereš, koje od njih želiš poslati u pakao. Čovjek sav izbezumljen reče:
“pa kako bi ja to mogao, kako ću izabrati između svoje djece kad su mi svi isti, sve ih
volim, svi su mi jednako dragi!?! Kakav si ti to Bog? Kako uopće možeš od mene tražiti
takve grozote? Ja to ne mogu… Ne želim…”
Bog se nasmiješi i reče: “Ja ću ti pomoći da izabereš. Najstarija tvoja kćer je dosta
neposlušna i ne možemo je nazvati dobrom djevojkom. S njom imaš najviše problema.
Hoćeš li da nju pošaljemo u pakao???” “NEE!!!”, odgovori čovjek, “nee, i ona je moje dijete,
i nju volim, nema veze sto je zločesta, što je neposlušna, da je najgora, da je najlošija na
svijetu, ma da je i ubila nekoga ona je moje dijete i volim je kao i drugu djecu. Iako mi nije
drago što je takva, volio bi da je bolja, ali ne želim je se odreći, jer je MOJE DIJETE.
Ne traži od mene da žrtvujem svoje dijete. Ja kao otac to ne mogu i ne želim birati. Volim
svu svoju djecu, pa i ovu iako je neposlušna!!!”
Bog ga zagrli i reče: “Drago mi je što tako razmišljaš i što voliš jednako svoju djecu, i onu
dobru i onu manje dobru! Znaš, tako je i meni. Teško mi je očistiti zemlju jer ste svi vi
moja djeca i sve vas volim: i dobre i loše. I ja kao OTAC, volio bih da su mi sva djeca
dobra, ali na žalost nisu. Zar ja kao otac mogu dignuti ruke od njih?!?
Kako ti nisi mogao birati između svoje djece, tako ne mogu ni ja.
Čovjek se zamisli nad tim riječima, i duboko posrami sto je sve ove godine krivio Boga,
pitajući se zašto ne uništi loše ljude.

Devetnica svetom Josipu započinje danas, 10. ožujka, a završava dan prije svečeva
blagdana, 18. ožujka. Ova molitva se može moliti kad god smo u potrebi i želimo
tražiti sv. Josipa za neki određeni zagovor ili kad želimo izraziti odanost ovome
svecu.

O sveti Josipe, čija je zaštita tako velika,
tako jaka, tako izravna pred Božjom
krunom, stavljam u tebe sve svoje potrebe
i želje.
O sveti Josipe pomozi mi svojim snažnim
zagovorom i izmoli za mene svog
Djevičanskog Sina sve duhovne
blagoslove kroz Isusa Krista, Našeg
Gospodina, tako da, budući da sam vezan
o tvojoj Nebeskoj snazi, mogu iskazati
svoju zahvalu i poštovanje Najljubljenijem
Ocu. O sveti Josipe nikada se neću moći
umoriti promatrajući Isusa kako spava u
tvojim rukama. Ne usuđujem se prići dok
se on odmara u blizini Tvoga srca. Zagrli
ga u moje ime i poljubi Njegovu nježnu Glavu za mene, i zamoli ga da mi uzvrati
poljubac kada udahnem posljednji uzdah. Sveti Josipe, zaštitniče umirućih, moli za
nas. Amen.
Oče naš…
Zdravo Marijo…
Slava Ocu…
Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Litanije svetom Josipu…
Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH
Odlukom biskupa Hrvatske biskupske konferencije, Hrvatski Caritas, jedanaestu godinu
u nizu, u tjednu između druge i treće korizmene nedjelje, (od 13. do 19. ožujka),
organizira korizmenu akciju "Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u
Bosni i Hercegovini". Ove godine slogan akcije je „Moliti, raditi, rasti zajedno". U
akciju se može uključiti pozivom na donacijski telefon 060 9010 (cijena po pozivu 6,25
kn, PDV uključen); uplatom na račun Hrvatskog Caritasa, IBAN: HR05
23400091100080340, poziv na br. 101; on-line donacijom na stranici HR Caritasa.
Novčani dar može se dati i u župi.
Kroz korizmu oružjem kršćanske pokore: pokorom, postom i dobrim djelima.

