Nedjelja
03.12.2017.

08,00

Prva nedjelja došašća

09,30
11,00

+ Jela, Franjo, Eva, Đuro, Ana
i Luka i iz ob. Jurišić
+ Ivan i Ana Turkalj i Ivo
Valentić
Za narod

Ponedjeljak
04.12.2017.

06,00

Sv. Ivan Damaščanski

+ Marija i Stanko Dautović

Utorak
05.12.2017.

06,00

Svagdan

+ Nada Ciprić

Srijeda
06.12.2017.

06,00

Sv. Nikola, biskup

+ Ivan Kraljić i iz ob. Kraljić

Četvrtak
07.12.2017.

06,00

Sv. Ambrozije, biskup

+ Alojzije Petrović

Petak
08.12.2017.

06,00

Bezgrješno začeće BDM

+ Marin Valešić
+Mirko i Milka Vonić

Subota
09.12.2017.

06,00

Svagdan

+ Marijan Tworek

Nedjelja
10.12.2017.

08,00 (Ljupina)
10,00

Druga nedjelja došašća

+ Željko Jurešić
+ Dražen Burazović

Čišćenje crkve Jug: MARIJA ŠTEFANAC, DRAGICA COTA, ANITA VLAOVIĆ, SVIJETLANA KIKIĆ
Čišćenje crkve Ljupina: BLAŽA ILIĆ, SANJA MATKOVIĆ, DANIJELA JURIĆ, ANKICA BOŠNJAK
Ponedjeljak: Sastanak čitača u 20,00 sati u župnom stanu
- Raspored čitanja u Došašću na zornicama – možete se upisati na izlazu iz crkve, drugi i četvrti tjedan
ostaviti za čitače iz Ljupine
- Djeca će svakoga dana nakon mise zornice dobiti na papiru ukras za bor sa porukom te će ih prikupljati kroz
vrijeme Došašća
- Utorak (5.12.): Nikolinska predstava za djecu osnovne škole u 19,00 sati u novoj crkvi
- Organiziran je prijevoz iz Ljupine za mise zornice. Autobus sa Pustare kreće u 05,20 sati, a povratak nakon
mise oko 06,40 sati.
- U financiranju prijevoza sudjelovati ćemo svi sa svojim darovima.
- Potaknimo jedni druge na sudjelovanje u misama zornicama i u drugim aktivnostima kao što je molitva,
čitanje Sv. Pisma, dobra djela, post …
- Božićna ispovijed u našoj župi će biti u petak 15.12.
- Možete se ispovjediti i svakoga dana prije mise zornice, NE ČEKATI ZADNJE DANE KADA JE NAJVEĆA GUŽVA
- Raspored misnih slavlja na blagdana Bezgrješnoga Začeća BDM u
župi u Centru su: 06,00; 09,00; 11,00; 18,00 sati.
Na blagdan Bezgrešnoga Začeća je i Dan Grada, stoga smo svi pozvani na molitvu za naš Grad i sve građane.
-Od 5.12.-21.12. prikupljamo hranu za potrebite iz naše Župe, hranu donijeti u crkvu (riža, sol, šećer,
tjestenina, ulje, krompir...)
Ispovijed starijih bolesnih i nemoćnih, od 9 sati:
Ponedjeljak, 04.12.2017. – B. Trenka, K. Zvonimira i Željeznička, C. Medovića, I. Domca
Utorak, 05.12.2017. – A. Hebranga, Zagrebačka, I.G. Kovačića
Srijeda, 06.12.2017. – Ljupina (Gornji kraj i Soljani),
Četvrtak, 07. 12.2017. – Ljupina (Žegari i Pustara)

Glas
Kraljice
Krunice
Listić župe
Kraljice sv. Krunice
Nova Gradiška
Godište 12 / prosinac 2017. br. 521

"Došašće nam govori kako Gospodin dolazi radi nas i našega spasenja, a to
znači kako bi nas oslobodio od grijeha, povratio nam svoje prijateljstvo,
prosvijetlio nam um svojom svjetlošću i zapalio nam srce svojom ljubavlju."
(sv. Ivan Pavao II.)
Posebna pobožnost gaji se kroz mise zornice u svim našim župama. To su mise
koje se slave u adventu u ranim jutarnjim satima u svitanje dana. Najčešće se
slave u šest sati ujutro. Susret s Isusom - najljepši je početak dana!
U užurbanoj predbožićnoj atmosferi uličnog i trgovačkog blještavila u javnosti
se malo govori o duhovnoj dimenziji priprave za Božić. Malo tko u medijima
svraća pozornost da se kroz različite oblike pobožnosti vjernici pripremaju
početkom crkvene godine u predbožićno vrijeme za Kristov dolazak. Radi se o
dolasku, i to ne bilo koga, nego nama najvažnijeg i najdražeg gosta – to je Isus
Krist, Sin Božji, naš jedini Spasitelj. Za taj dolazak se treba dobro pripremiti.
Kad nam u goste dolazi posebno draga i važna osoba, tada lijepo uredimo kuću i
pripremimo najbolja jela da dostojno počastimo svoga prijatelja.
Crkva nas poziva da isto tako učinimo sada na početku došašća – da se
pripremimo za susret s Isusom Kristom. Naše srce je kuća u koju Isus želi doći i
tu se nastaniti. „Neka Krist po vjeri stanuje u vašim srcima“, poručuje nam sv.
Pavao. Na pitanje kako ćemo najbolje dočekati Krista koji nam dolazi, odgovara
nam Crkva u svojoj zbornoj molitvi prve nedjelje došašća u kojoj molimo Boga
da pravednim životom i dobrim djelima idemo u susret Kristu koji dolazi!

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti.
IZ ŽUPNOG LISTA;*Došašće *župne obavijest

Sveta Barbara (grč. Αγία
Βαρβάρα), kršćanska svetica, djevica i mučenica, zaštitnica rudara i
dobre smrti, jedna od Četrnaest svetih pomoćnika u nevoljama.
Misa se ni po čemu ne razlikuje od nedjeljne. Većina onih koji krenu na
zornice idu kroz sva četiri adventska tjedna. To je na neki način
duhovna obnova. Mnogi se u to vrijeme ispovijede, a bude puno i
pričesti tijekom adventa. I mise zornice imaju pokornički značaj, jer valja
ustati vrlo rano da se stigne u crkvu. Predstavljaju stoga neki oblik
četiritjednog trajnog odricanja od sna. Svoj početak imaju još u
srednjem vijeku. Drugi narodi, pa ni slavenski, nisu našli za te rane
mise, odjevene u čar i tegobe zime, vlastito ime već ih nazivaju latinskim
imenom Rorate. Slaveći te mise narod je stvorio osobite adventske
pjesme. I one su plod hrvatskog vjerničkog duha, bogate sadržajem, jer
prepjevaju proročanstva biblijskih proroka o Kristovom dolasku, a
napose ulogu Djevice Marije nazivajući je najljepšim imenima zbog
njezine majčinske uloge u Isusovom dolasku. Isusova majka je uz
pokornika sv. Ivana Krstitelja glavna osoba koju Crkva predstavlja kao
vodiča u božićnoj pripravi. Ona ukazuje da za Božić Bog dolazi čovjeku
ali da i Bog očekuje čovjekov dolazak. Otkriva to Marijin pohod Elizabeti,
majci Ivana Krstitelja. Taj pohod govori da Bog dolazi k čovjeku, ali i po
čovjeku želi doći drugome čovjeku. Marija je puna Boga, nosi ga u
utrobi, a krenula je na putove ljudi, do Elizabete. Tako je primjer za pun
doživljaj Božjeg došašća, ali je i sama postala došašće ljudima.

IZ KATOLIČKOG KALENDARA

Adventske duhovne vježbe 2017. g. sa svetim
Josipom
Uvod: dati se iznenaditi
Karmelske duhovne vježbe sa sv. Josipom
Kako bi se živio Advent 2017., Pariška provincija bosonogih
karmelićana Vam nudi duhovne vježbe sa sv. Josipom.
Od sv. Terezije Avilske (1515. – 1582.) imao je sv. Josip važno
mjesto u karmelskoj tradiciji. Obnoviteljica Karmela dala je većini
samostana, koje je osnovala, ime sv. Josipa.
K tome ona je savjetovala svojim sestrama karmelićankama da
izaberu ‘‘našega slavnoga oca, sv. Josipa‘‘ za učitelja molitve.

Terezija je snažno pridonijela razvoju štovanja sv. Josipa, koje je
prije 16. stoljeća bilo slabo prošireno.
Istina je, da je Josip odigrao ulogu koja leži u temeljima početka
Isusova života, kao što to naglašava Evanđelje po Mateju. Pritom
se malo zna o njegovom životu i još manje o njegovoj smrti.
On tajanstveno iščezava sa scene, nakon Isusova djetinjstva. No
ipak nas može sv. Josip pratiti na putevima duhovnog života,
budući da se on sam dao voditi od Boga na neslućenim putevima.
Stoga će nam tijekom ovog vremena Došašća Josip biti sigurni
duhovni voditelj.
Pozovite prijatelje i poznanike na zajedničku molitvu!
http://online-duhovne.karmel.at

Sadržaj duhovnih vježbi
Evanđelja četiriju nedjelja dati će ritam za ove adventske
duhovne vježbe. Zašto je liturgija izabrala ove evanđeoske
perikope, koje ćemo slušati ovih nedjelja Došašća? Zbog
toga što Došašće slavi tri ‘‘Isusova dolaska‘‘, kako ćemo
vidjeti još preciznije u prvom tjednu: dolazak u poniznosti u
Betlehemu, dolazak u slavi na kraju vremena, i u
međuvremenu dolazak dan za danom u molitvi ‘‘od srca k
srcu‘‘, ‘‘samo za danas‘‘ (sv. Mala Terezija).
Tako nam u ovoj liturgijskoj godini B Evanđelje prve
nedjelje preporuča da bdijemo čekajući ponovni Gospodinov
dolazak, druga i treća nedjelja spominju poziv Preteče, još
bliže očekivanje, a četvrta nedjelja dolazak Mesije u Mariji,
blisko iščekivanje.
Slijediti ćemo tako ćemo četiri etape, iako se četvrti tjedan
skraćuje samo na nedjelju 24. prosinca, prije nego
dočekamo radost Božića:

Postati pažljivi na iščekivanje
Obratiti se Bogu
Dati glas Riječi
Otvoriti vlastito srce

