Nedjelja
19.03.2017.

08,00
09,30
11,00

Ponedjeljak
20.03.2017.

18,00

Svagdan

+ Josip Stipančević

Utorak
21.03.2017.

18,00

Svagdan

+ Antun Ciprić

Srijeda
22.03.2017.

18,00

Svagdan

+ Ilija i Anka Jupek

Četvrtak
23.03.2017.

18,00

Svagdan

+ Zvonko Benić i
Vjekoslav Stanišić

Petak
24.03.2017.

18,00

Subota
25.03.2017.

17,00
18,00

BLAGOVIJEST

Nedjelja
26.03.2017.

08,00

Četvrta korizmena
nedjelja
„Sredoposna“

09,30
11,00

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

Sv. Katarina
Švedska

Zajednička nakana
Zajednička nakana
Za narod

+ Vjekoslav Stanišić i
Zvonko Benić
+ Ljubica Šulentić
+ iz ob. Čevizović
+ Ivan, Ruža i Božo
Kolak
+ Slavko Marjanović
Za narod

Čišćenje crkve Jug: KATARINA ŠIMOTA, BLAŽENKA KRIZMANIĆ LJUBICA ZORKO,
SNJEŽANA KIKIĆ

Čišćenje crkve Ljupina: DANIJELA BEGOVIĆ, LJUBICA MUIĆ, IVANA BARKOVIĆ, MARIJA KOLIĆ,
DANIJELA KLARIĆ

Četvrtak: Susret članova misijske skupine nakon svete mise u župnoj crkvi

- Subota: Susret ministranata u 9,00 sati u župnom stanu; Susret mladih u 19,00 sati
Ispovijed starijih bolesnih i nemoćnih:

Utorak, 21.03.2017. – B. Trenka, C. Medovića, I. Domca, Željeznička
Srijeda, 22.03.2017. – A. Hebranga, Zagrebačka, M. Đurića, K. Zvonimira,
Četvrtak, 23.03.2017. – Ljupina (Gornji kraj i Soljani)
Petak, 24.03.2017. – Ljupina (Žegari i Pustara)
Ponedjeljak, 27.3.2017. – I. G. Kovačića
Ispovijed započinje u 8,30 sati

Glas
Kraljice
Krunice
Listić župe
Kraljice sv. Krunice
Nova Gradiška
Godište 12 / ožujak 2017. br. 489.
BLAGOVIJEST

Budimo stoga
vjerni poput
Djevice,
primajući
Božje otajstvo
i postajući
službenici
Gospodnji u
svijetu u kojem
Bog i danas
preko nas
nastavlja svoje
utjelovljenje u
ljudsku
povijest i ljudski život, nastavlja onaj isti plan spasenja koji je Marija prva
u potpunosti prihvatila i ostvarila. Ovo doista zvučno otajstvo
djevičanskog začeća i rođenja Sina Božjega i danas se razglašuje u
Crkvi, pa neka stoga i nama radosni zvuk tog otajstva dopre do ušiju.
Neka nam dopre i do srca, da nas ispuni radošću i zahvalnošću Bogu
koji nas je na ovakav čudesan način zaštitio, zahvaljujući služenju
presvete Djevice i Majke njegova utjelovljenog Sina.

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

IZ
KATOLIČKOG
KALENDARA;
SVETKOVINA
BLAGOVIJESTI;
Ovo Kristovo utjelovljenje
događaj
je
spasenja. Sin
Božji utjelovio se da postane Spasitelj, da izvrši djelo
spasenja.
Blagovijest se slavi u korizmi, čime se naglašava radost
zbog začeća djeteta, ali i žalost zbog muke koja ga čeka.
U Nazaretu se nalazi Bazilika Navještenja Gospodinova.
Prema predaji, Marijina kuća, gdje se dogodilo navještenje,
nalazila se u Nazaretu do kraja 13. stoljeća. Tada joj je
prijetilo
rušenje
pa
su
je anđeli prenijeli
na Trsat u Hrvatsku. Na Trsatu je bila od 10. svibnja 1291.
do 10. prosinca 1294. Tada su je anđeli, odnijeli
u Loreto u Italiju, gdje je i danas. Za utjehu, papa Urban
V. 1367. godine šalje na Trsat čudotvornu sliku Majke
Božje imena „Majka milosti”. Predaja kaže da je sliku
osobno naslikao sv. Luka Evanđelist.
Otajstvo Djevičina začeća
Svetkovina Blagovijesti ili Navještenja Gospodinova. U
središtu pozornosti je djevojka Marija iz Nazareta kojoj Bog
šalje anđela Gabrijela s porukom da će začeti i roditi sina,
koji će biti Sin Svevišnjega. No ono što je nadasve
zanimljivo, a sveti Luka jasno ističe, Marija je bila djevica.
KUTAK ZA RAZMIŠLJANJE: "Poslije šest mjeseci posla Bog anđela Gabriela u
galilejski grad imenom Nazaret, k djevici zaručenoj s mužem iz Davidove kuće, komu je
bilo ime Josip. A djevici bijaše ime Marija. Kad anđeo uđe k njoj, reče joj: 'Raduj se,
milosti puna! Gospodin je s tobom!' Na te riječi ona se prepade i počne razmišljati što
znači taj pozdrav. Anđeo joj reče: 'Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti
ćeš začeti i roditi Sina komu ćeš nadjenuti ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin
Previšnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova. On će vladati
kućom Jakovljevom dovijeka. I kraljevstvo njegovo neće imati svršetka.'
- Kako će to biti - reče Marija anđelu - jer se ja ne sastajem s mužem?
- Duh Sveti sići će na te - odgovori joj anđeo - sila Previšnjega zasjenit će te; zato će se
dijete koje ćeš roditi zvati svetim, Sinom Božjim. Gle! I tvoja rodica Elizabeta zače sina u
svojoj starosti. Već je u šestom mjesecu ona koju zovu nerotkinjom. Jer Bogu ništa nije
nemoguće.
Marija mu reče: 'Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj!' Tada je anđeo
ostavi" (Lk 1,26-38).

Razmišljanje uz TREĆU KORIZMENU NEDJELJU 19. ožujka 2017.
Kako se pripravljam za nedjeljno i blagdansko misno slavlje?
Dolazim li na svetu misu redovito, povremeno ili rijetko?
Zašto činim tako?
Smatram li da nije potrebno dolaziti na misu i druge pobož nosti u crkvu, jer se
Bogu mogu moliti i kod kuće?
Osjećam li se (ne)ugodno u prostoru svoje župne crkve?
Kako se ponašam u crkvenom prostoru?
Pričam li pod misom ili na neki drugi način ometam druge sudionike misnog
slavlja?
SKRIVENA LJUBAV
Kada si govorio, mnogi su pili Tvoje riječi.
Kada si hranio gladne, bilo ih je na tisuće.
Kada si ulazio u Jeruzalem, cijeli grad je kliktao od veselja.
Kada su te sudili, nisu mogli stati u dvorište
svi koju su htjeli pratiti optužbe, obranu i presudu.
Kada su te osudili, jeruzalemske su ulice bile pune.
Kada su te razapeli, mnogi su promatrali.
Neki izbliza, a neki izdaleka.
Kada si umro, svi su otišli. Fra Ante Vučković
MOLITVA SVETOM JOSIPU: Sveti Josipe, stoljetni zagovorniče naše domovine i naših
obitelji, tvome nebeskom zagovoru mi se utječemo i molimo te, pouči nas
vjernosti. Ti si, na jedan Božji “ne boj se” u snu, odlučio ostaviti sve svoje
snove. Mnoge naše obitelji postale su mjesta straha, nesigurne za život i snove.
Mnogo je onih koji su odustali od tvoje vizije s njima, koji su prekršili bračna
obećanja. Kao što si bio zaštita Svete Obitelji, zaštiti i naše obitelji. Zagrli one
koje su napustili njihovi bračni drugovi, zagrli djecu bez očeva i majki. Budi
otac i majka svima koji su postali siročad iz bilo kojeg razloga. Ti si bio
drvodjelja, radnik, a danas je toliko onih koji su bez posla. Toliko je onih koji
nemaju čime nahraniti svoje obitelji, koji nemaju osnovnih uvjeta za život.
Toliko je onih koji strahuju pred otkazom, toliko onih koji ne dobivaju pravednu
plaću za svoj rad. Toliko je radnika bez dostojnih uvjeta za rad, odmor i susret
sa svojom obitelji. Zaštiti našu domovinu pred svima koji joj ne žele dobro, stani
ispred svih obespravljenih. Sveti Josipe, tvojim zagovorom neka se obnovi naša
vjernost obitelji, narodu i domovini. Amen.

Mudra izreka: Uistinu bogat čovjek je onaj čija se djeca zatrče u njegov
zagrljaj čaki kad su mu ruke prazne.
Nepoznati autor
POST JE MOST OD ŽELUCA DO SRCA!

