Nedjelja
11.06.2017.

08,00
9,30
11,00

PRESVETO
TROJSTVO
(Nedjelja zahvalnosti
za kraj školske godine)

+ Milka Radmilović i Bora
Sivonjić
+ Josip Špehar
Za narod

Ponedjeljak
12.06.2017.

18,00

Svagdan

+ Elizabeta i Stjepan Aničić

Utorak
13.06.2017.

18,00 (Ljupina)
19,00

Sveti Antun Padovanski

Zajednička nakana
Zajednička nakana

Srijeda
14.06.2017.

19,00

Svagdan

+ Mijo Matokić

Četvrtak
15.06.2017.

08,00 (Ljupina)
10,00

Presveto Tijelo i Krv
Kristova - Tijelovo

+ iz ob Špehar
Za narod

Petak
16.06.2017.

19,00

Svagdan

+ Željko Dukić
+ Zvonko Knežević

Subota
17.06.2017.

19,00

Svagdan

Misa za mladence

Nedjelja
18.06.2017.

08,00
9,30
11,00

Jedanaesta nedjelja
kroz godinu

+ iz ob Vidović
+ Mile, Josip, Ivan i Ana
Rajković, Bara Flanjak
Za narod

Čišćenje crkve Jug: MARINA SUVALA, DRAGICA DUGOJEVIĆ, ANA BARIŠIĆ, SUZANA CINDRIĆ, JASMINKA
MATOŠEVIĆ
Čišćenje crkve Ljupina: KATA PETROVIĆ, VALENTINA MILOŠEVIĆ, IVANA BARIŠIĆ, LJILJANA ŠTAJDUHAR
PONEDJELJAK (12.6): Učenici i učitelji Područne škole Ljupina s radošću vas pozivaju na svoju završnu
priredbu s početkom u 19,00 sati u Društvenom domu u Ljupini.
Na Tijelovo će biti procesija kroz našu župu. Molimo sve zajednice te kulturne, sportske i društvene udruge
neka sudjeluju. Nakon procesije bi imali zajednički domjenak za sve vjernike. Tko želi može donijeti kolače,
kiflice …
- Na Tijelovo biti će prijevoz iz Ljupine u 09,30 sati i povratak nakon procesije, oko 13,00 sati
- Prvopričesnici u procesiji sudjeluju u haljinama
Raspored naših župnih sjenica u tijelovskoj procesiji:
1. SJENICA; križanje ulica K. Zvonimira i B. Trenka
2. SJENICA: križanje ulica B. Trenka i K. Trpimira
3. SJENICA: u ulici K. Trpimira (ispred kuće ob. Štefanac)
4. SJENICA: u dvorištu nove župne crkve
Raspored vjernika u tijelovskoj procesiji
1. KRIŽ, 2. OSOBE KOJE NOSE ZASTAVE I BARJAKE, 3. DJECA ŠKOLSKA 4. VJERNICI U NARODNIM NOŠNJAMA,
UDRUGE, 5. KRIZMANICI, 6.MINISTRANTI; 7. PRVOPRIČESNICI, 8.SVEĆENIK S PRESVETIM, NOSAČI KOJI NOSE
NEBO IZNAD PRESVETOGA, 9. ZBOR, 10. OSTALI VJERNI NAROD
Ukrasiti svoje kuće i prozore u ulicama gdje prolazi procesija
Roditelji prvopričesniika: pripraviti košarice s laticama cvijeća i ponijeti dodatne latice za procesiju
PETAK (16.6.): Povrat krizmaničkih haljina nakon Svete mise

Glas
Kraljice
Krunice
Listić župe
Kraljice sv. Krunice
Nova Gradiška
Godište 12 / lipanj 2017. br. 501.

Tijelovo
Punim nazivom Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi
Kristove je katolički blagdan. Slavi se u četvrtak poslije
svetkovine Presvetog Trojstva. U Hrvatskoj je neradni dan
(jednostavno računanje datuma: deveti četvrtak nakon Uskrsa).
Za Katoličku Crkvu, svetkovina je u spomen na
ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak.
Ivan Pavao II. istaknuo je pak da je to “blagdan radosti zbog
čudesnog dara Kruha s kojim je Krist povezao svoje obećanje
života vječnoga: Kruh koji je zaista njegovo Tijelo, to jest njegova
čovječnost, po kojemu Bog posvećuje srca, osobe, zajednice,
narode i cijeli svemir. Euharistija postaje tako načelo novoga
čovječanstva i obnovljenog svijeta, koji će se potpuno očitovati na
kraju povijesti. Već sada ipak raste kao sjeme i kvasac kraljevstva
Božjega. Prepoznatljiva oznaka novoga čovječanstva koje je Krist
otkupio jest punina bratske ljubavi. Doista, Euharistija je u pravom
smislu riječi sakrament ljubavi, shvaćene kao sebedarje. Bez
duhovne hrane koja proizlazi iz Tijela i Krvi Kristove, ljudska ljubav
ostaje uvijek ukaljana sebičnošću. Zajedništvo s Kruhom
nebeskim, stoga, obraća srca i ulijeva u njih sposobnost ljubiti kao
što je nas ljubio Isus”.

IZ ŽUPNOG LISTA;*Tijelovo *župne obavijesti

IZ KATOLIČKOG KALENDARA: Tijelovo: Pojavljuje se
u 13. stoljeću, a na cijelo zapadno kršćanstvo proširuje se
u 14.
stoljeću. Augustinska redovnica Sveta
Julijana iz samostana kod Liegea u Belgiji, imala je viđenje
punog mjeseca, na kojem je opazila mrlju. Puni mjesec je
protumačila kao Crkvu, a mrlju kao nedostatak blagdana,
kojim bi se častio Presveti oltarski sakramenat. Na njezinu
molbu, mjesni je biskup za svoju biskupiju uspostavio
blagdan, koji se na početku zvao blagdan Euharistije. Sveta
Julijana i njeni suvremenici promicali su ideju toga blagdana i
željeli su ga proširiti na cijelu Crkvu. Papa Urban
IV. objavljuje bulu 1264., kojom blagdan Euharistije, želi
proširiti na cijelu Crkvu. No, brza smrt ga je spriječila u
tome. Tek u 14. stoljeću, papa Ivan XXII. širi blagdan na
cijelu Rimokatoličku Crkvu.
Tijelovo se slavi u crkvama i svetištima diljem Hrvatske.

DUHOVNA PRIČA: GODIŠNJA DOBA
Bio jednom jedan čovjek koji je imao četiri sina.
Želio je da njegovi sinovi nauče da ne smiju prebrzo suditi o
stvarima i događajima pa ih je poslao jednog za drugim u
potragu za stablom kruške koje se nalazilo daleko od njihova
doma.
Prvi sin je otišao zimi, drugi u proljeće, treći ljeti, a najmlađi
sin je otišao u jesen.
Kada su se svi vratili otac ih je pozvao da mu opišu što su
vidjeli. Prvi sin je rekao da je drvo bilo ružno, savijeno i
beživotno.
Drugi sin je rekao da je drvo bilo prekriveno zelenim
pupoljcima i da puno obećava.

Treći je rekao da je drvo bilo prepuno cvijeća koje je ugodno
mirisalo i izgledalo predivno; bilo je to nešto najljupkije što je
on ikada vidio.
Četvrti sin rekao je da je drvo bilo u jeku zrelosti, otežalo od
plodova i puno života.
Ali o drvetu, kao ni o osobi, ne može se razumno suditi
gledajući samo jednu sezonu. Otac im je objasnio da su svi bili u
pravu, zato što je svaki od njih vidio
samo jednu sezonu u životu drveta.
Ustraj tijekom teških faza u životu i bolja vremena će sigurno
doći.
Odustaneš li zimi, propustit ćeš obećanja proljeća, ljepotu
ljeta, i ispunjenost jeseni. Ne dopusti da bol jedne sezone
uništi radost i zadovoljstvo svih ostalih.
Ne sudi o životu na temelju jedne teške sezone.
Živi jednostavno. Voli plemenito i darežljivo. Ustraj u
nastojanjima.
Govori ljubazno i blago. A sve ostalo ostavi Bogu da odlučuje.
Tuga te čini humanim. Sreća te čini ugodnim i blagim. Iskušenja
te čine jakim.
Uspjeh te potiče da se razvijaš. Bogu se moli da ne
posustaneš. Neuspjeh te čini pokornim.
Pokaznica
Danas se sve manje vidi na našim oltarima. Početak pokaznice seže u 14. stoljeće, što u povijesti
liturgije i nije tako davno. Služi za čuvanje posvećene hostije i za pokazivanje vjernicima koji se
izvan mise žele klanjati Presvetomu.
Tamo negdje početkom 14. stoljeća nastao je običaj u Rimskoj Crkvi da se posvećena hostija nakon
mise ostavi otkrivena i izloži pobožnom puku na štovanje. Budući da u tome prevladava osjetilo
vida, tako je i posuda za izlaganje posvećene hostije nazvana pokaznicom, odnosno latinski
“ostensorium” ili “monstranca”. Oba ova izraza u glagolskom obliku znače radnju pružanja i
pokazivanja. Danas je u svijetu prevladao naziv monstranca, a u nas pokaznica.

