Nedjelja
03.09.2017.

08,00
09,30

Dvadeset i druga
nedjelja kroz godinu

+ iz ob. Vokal i Štruml
+ iz ob. Špehar, Halar,
Domitrović i Dukanović
Za narod

11,00
Ponedjeljak
04.09.2017.

08,00

Svagdan

+ Stjepan Brnić

Utorak
05.09.2017.

19,00

Blažena Majka
Terezija iz Kalkute

+ Stjepan i Reza
Stipančević

Srijeda
06.09.2017.

19,00

Svagdan

+ Nevenka i Mićo Tokić

Četvrtak
07.09.2017.

19,00

Sv. Marko
Križevčanin

+ Marko Vuković i iz ob.
Vuković

Petak
08.09.2017.

19,00

Rođenje BDM
Mala Gospa

+ Zlatko, Ljuba i Iljia
Gubić
+ Stjepan Arić
+ Emka i Vinko Dokuzović

Subota
09.09.2017.

08,00

Svagdan

+ Mijo i Mara Oršulić i iz
ob. Oršulić i Budić

Nedjelja
10.09.2017.

08,00
09,30

Dvadeset i treća
nedjelja kroz godinu
Zaziv Duha Svetoga

+ Ljupko Jakarić i iz ob.
Jakarić
+ Mato Jurić
Za narod

11,00

Čišćenje crkve Jug: KATARINA STRAGA, ERNESTINA ŠAŠIĆ-STRAGA, MARINA KOVAČEVIĆ, MIHAELA ĐERAJ
Čišćenje crkve Ljupina: SILVIJA ŠTAJDUHAR, ANTONIJA BARIŠIĆ, NATAŠA RADANOVIĆ, MARIJA KLARIĆ

Četvrtak: Euharistijsko klanjanje nakon svete mise
Subota: Susret mladih nakon Svete mise u župnom stanu
Subota (9.9.2017.) – od 18,00 sati prilika za Svetu ispovijed školske djece
Nedjelja: Na misama zaziva Duha Svetoga učenici prvog razreda dobit će
prigodne poklone
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Tri važna datuma u Župi
Uzoriti je kardinal Franjo Kuharić, nadbiskup zagrebački
dekretom Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu, 1. rujna
1992. godine osnovao novu župu u novogradiškom naselju
JUG, a kuću u Ulici kralja Zvonimira 106 imenovao
privremenom župnom crkvom.
Požeški biskup msgr. dr. Antun Škvorčević 4. je studenog
2007. položio i blagoslovio kamen temelja crkve Kraljice sv.
Krunice, zaštitnice župe. Ovaj kamen temeljac blagoslovio je
i papa Ivan Pavao II 7. lipnja 2007. u Osijeku prilikom trećeg
pastoralnog pohoda Hrvatskoj.
Treći će značajan datum biti završetak crkve.

I mi slavimo jubilej upravo u tjednu kada se spominjemo Male
Gospe.

Marijo, majko naša, čuvaj nas i štiti od svakoga zla.
IZ ŽUPNOG LISTA;* 25 godina župe *župne obavijesti

8.rujna;
Današnji
blagdan ima svoje početke u Jeruzalemu, u 5. stoljeću.
Tada je, naime, na mjestu gdje je prema predaji stajala
Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u čast svetoj Ani,
Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se
blagdan u čast Male Gospe: najprije na kršćanskom
Istoku, a od 7. stoljeća i na Zapadu.
Molitva Maloj Gospi; Pomolimo
IZ

KATOLIČKOG

KALENDARA;

se: Pozdravljamo Te, Marijo, Kćeri
Boga Oca, Majko Isusa Krista,
Zaručnice Duha Svetoga, uzvišeni
Hrame Presvetoga Trojstva.
Prepoznajemo te kao našu Sestru,
milinu čovječanstva, Majku punu
ljubavi, nositeljicu Krista, našeg
života, znak nade i utjehe, savršenu sliku Crkve.
Učini nas samo jednim srcem i jednom dušom s Tobom, da
naviještamo koliko je velik Gospodin i prepoznajemo s
radošću Njegovu prisutnost u svijetu.
Tebi odabranoj od Boga, za jedinstveno poslanje u povijesti
spasenja, posvećujemo same sebe, naše djelovanje i naš
život.
Utisni svoj pečat u naše duše, da ostanemo uvijek vjerni
Bogu. Izlij na nas svoju ljubav Majke, prati nas na putu
života. Utaži našu glad kruhom Riječi i Euharistije, da
doživimo Tvoju majčinsku skrb prema nama. Ne dopusti da
beskorisne i prolazne brige priječe naše traženje Boga.
Po djelu Duha Svetoga i Tvojoj vjernoj suradnji neka živi i
raste u nama Krist Tvoj Sin da ostvarimo spasonosni Očev
plan. Amen.

Latinska izreka to ovako sažima: Joannes fuit lucifer,
Marija aurora, Christi nativitas ortus solis. – Ivan je bio
zvijezda, Marija jutarnja zora, Kristovo rođenje sunčev
izlazak.
POČETAK ŠKOLSKE I VJERONAUČNE GODINE
“Hoće li roditelji i odgojitelji našeg doba slijediti Grgura Velikog
pa svojoj djeci objašnjavati kako je važno imati sklad duše i tijela,
vjere i kulture, prošlosti i sadašnjosti?
Znaju li se današnji očevi i majke dogovoriti pa odrediti vrijeme kad
će se kao obitelj naći zajedno, poći skupa u šetnju ili hodočašće,
sjesti i razgovarati o važnim pitanjima?
Jer otac i majka su prvi i glavni odgojitelji. Uz njihovu pomoć djeca
stječu prve spoznaje i temeljne kreposti”,
Nadbiskup potiče roditelje da se aktivnije uključe u rad škole te s
nastavnicima dijele brigu i radost odgoja djece, prateći ih osobnom i
zajedničkom molitvom. poručuje mons. Puljić.

MOLITVA ZA POČETAK ŠKOLSKE I VJERONAUČNE
GODINE
Opet smo zajedno. Lijepo je što možemo biti jedni pored
drugih. Zato Isuse, na početku školske i vjeronaučne godine
želimo ti zahvaliti za ljetne praznike, za ljepotu mora, gora i
livada, za ljepotu obiteljskog doma, za sve radosne trenutke.
Budi s nama kroz dane ove nove školske i vjeronaučne godine i
pomozi nam da novo gradivo što bolje razumijemo i naučimo.
Gospodine, daj nam svjetlo svoje dobrote da te slavimo svojim
djelima. Pomozi nam da i mi kroz svoje susrete s drugima
naviještamo snagu Tvojih susreta. Nadahni nas svojim Duhom
da širimo ljubav prema Tebi i jedni prema drugima.
SVETI OČE, HVALA TI ŠTO TOLIKO TOGA MOŽEMO.
POMOZI NAM DA SE SVOJIM SPOSOBNOSTIMA
SLUŽIMO DOBRO I TAKO RAZVESELIMO ISUSA, KOJI S
TOBOM ŽIVI I KRALJUJE U VIJEKE VIJEKOVA! AMEN!

