Nedjelja
10.12.2017.

08,00 (Ljupina)
10,00

Ponedjeljak
11.12.2017.

Druga nedjelja
došašća

+ Željko Jurešić
+ Dražen Burazović

06,00

Sv. Damaz I., papa

+ Janja Stipančević

Utorak
12.12.2017.

06,00

Svagdan

+ iz ob. Dubinko

Srijeda
13.12.2017.

06,00

Sv. Lucija, djevica
i mučenica

+ Ana, Jelica i Ljubica

Četvrtak
14.12.2017.

06,00

Sv. Ivan od Križa

+ Barica i Đuro Ciprić

Petak
15.12.2017.

06,00

Blažene Drinske
mučenice

+ Ilija i Julka Matković

Subota
16.12.2017.

06,00

Kvatre

+ Marijan Samardžija

Nedjelja
17.12.2017.

08,00
09,30
11,00

Treća nedjelja
došašća
Radosna nedjelja
Nedjelja Caritasa

Ivičić

+ Josip Vidlanović
+ Kata i Marijan Bakić
Za narod

Čišćenje crkve Jug: KAJA ŠKARICA, MIRELA LUKIN, MIRELA TOMAŠIĆ, LJEPOSAVA BRLIĆ
Čišćenje crkve Ljupina: LJUBICA DUKANOVIĆ, NATALIJA MIHALJEVIĆ, MARINA TURKALJ, MAJA SPAJIĆ
- Potaknimo jedni druge na sudjelovanje u misama zornicama i u drugim aktivnostima kao što je
molitva, čitanje Sv. Pisma, dobra djela, post …
- Možete se ispovjediti i svakoga dana prije mise zornice, NE ČEKATI ZADNJE DANE KADA JE
NAJVEĆA GUŽVA
-Od 5.12.-21.12. prikupljamo hranu za potrebite iz naše Župe, hranu i higijenske potrepštine
donijeti u crkvu (riža, sol, šećer, tjestenina, ulje, krompir...)
- Zimske kvatre: posvećene kršćanskoj dobrotvornosti i zahvala Bogu za njegova

dobročinstva

Božićna ispovijed u našoj župi će biti u petak 15. 12. :
Ljupina – 10,00 sati i 16,00 sati
Jug – 11,00 sati i 17,00 sati

Devetnica Dijetetu Isus od 16.12-24.12.

Glas
Kraljice
Krunice
Listić župe
Kraljice sv. Krunice
Nova Gradiška
Godište 12 / prosinac 2017. br. 522

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u
pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu
našemu. Svaka dolina nek se povisi,
svaka gora i brežuljak neka se spusti;
što je krivudavo, neka se izravna, što je
hrapavo, neka se izgladi!
Ivan je simbol odricanja u prihvaćanju puta koji
nam se nudi preko osobe Isusa Krista! On je jedan
od nas,a i vremena se nisu puno promjenila ,no
priznajmo teško je živjeti lagodno i navještavati onoga ,,koji ima
doći,,!
Evangelizacija koju je on navjestio ne samo da je kruna svih
starozavjetnih navještaja Mesijanskog vremena, nego je i aktualni
poziv gotovo zamrlom i uspavanom svijetu bez Boga.
Pitajmo se kako mi navješamo Boga?
MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Poravnite staze Gospodnje.

IZ ŽUPNOG LISTA;*Došašće *župne obavijest

IZ KATOLIČKOG KALENDARA: Sveta Lucija od
Sirakuze kršćanska je mučenica koja je zbog svoje vjere
podnijela mučeništvo 303. godine. Zaštitnica je slijepih
(tjelesno i duhovno), krojača i kovača.
Molitva svetoj Luciji za zdravlje očiju
O sveta Lucijo, čije ime znači svjetlost,
pun pouzdanja dolazim preda te tražeći te
svetu svjetlost koja će mi vratiti oprez u
izbjegavanju putova i grijeha i tame
zabluda.
Pomoću tvog milosnog zagovora, molim te
za milost ( … ) i očuvanje svjetla u mojim
očima, kako bih ga uvijek koristio u skladu
s Božjom voljom, a da ne ozlijedim svoju
dušu.
Dopusti, o blagoslovljena Lucijo, da poslije
iskazanog divljenja i hvale za tvoju moćnu zaštitu na
zemlji uzmognemo se na kraju pridružiti k tebi u raju
vječne svjetlosti božanskog Janjeta, tvog milostivog
zaručnika Isusa. Amen.
Došašće je vrijeme čežnje. Čežnja je draga težnja za onim što
može najdublje duboko ispuniti i zadovoljiti naše srce. Ona je
uvijek povezana s ljubavlju, sa srcem koje čežnjom postaje široko.
Čežnja je za Augustina temeljno čovjekovo raspoloženje. Čovjek
je u svojoj biti netko tko čezne za Bogom. To nije uvijek razvidno,
ali u svakoj zemaljskoj čežnji odzvanja i ova posljednja čežnja za
Bogom. Ako strastveno čeznem za uspjehom, za imetkom, za
bogatstvom, za priznanjem, čežnja uvijek ide onkraj dostižnoga.
Nema priznanja koje bi sasvim zadovoljilo moju čežnju. Nema
imetka koji bi mi pribavio savršen mir. U svemu, ja konačno
čeznem za Bogom. Augustin je ovo izrazio klasičnom
formulacijom: Nemirno je naše srce sve dok se ne smiri u tebi,
Bože.

KUTAK ZA RAZMIŠLJANJE: Gledate li u lice? To je velik doprinos
osjetljivosti u dijalogu. Gledati u lice, osjetiti raspoloženje, čitati
osjećaje, otkriti poruke koje se ne izriču riječima. Oči, čelo, bore,
smiješak. Ruke i noge, dah i glas. Sve to govori prije negoli dijalog i
započne. I to je pravi dijalog, samo ako znamo sve to pročitati i
protumačiti. To je osjetljivost. Umijeće slušanja. Čuti čitavu osobu.
Zatim, slušati čitavom (svojom) osobom, ne samo ušima, ne samo
kimanjem glavom, što označuje pristanak, dok zapravo ne pratim što
se govori; nego slušati ušima, pameću, mozgom, živcima, dušom i
tijelom. Uočiti što je rečeno, razumjeti, prihvatiti, ne iskriviti, ne
ispitivati, ne suditi, ne pokvariti, nego poštivati, izraziti dobrodošlicu,
zapamtiti. Slušati je vrlo teško umijeće, a biti osjetljiv je škola
slušanja. Bez osjetljivosti nema pravoga dijaloga. Mi čujemo jedno, a
razumijemo drugo, čujemo što se govori, a razumijemo ono što
želimo čuti. Igramo se igre slušanja. Posljedica je potpuna zbrka.
Carlos. G. Valles
Kad u došašću dođem u dodir sa svojom čežnjom, ja se tada mogu pomiriti s
prosječnošću svoga života. Mogu se oprostiti od iluzija koje sam stvorio o
svome životu, recimo od iluzije da me moje zvanje mora sasvim ispuniti, da
moja obitelj može uvijek živjeti u skladu ili da mogu uvijek imati uspjeha i biti od
svih obljubljen. Mnogi se čvrsto drže ovih iluzija. A kad ih život ne ispuni, onda
to potiskuju tako da svoj život oslikavaju ružičastim bojama. Kad drugima o
nečemu pripovijedaju, rado pretjeruju. Uvijek to prikazuju napetijim nego što
jest. Sve u njima nešto je osobito. Kad govore o sebi, uvijek pripovijedaju kako
je izvanredan proces koji se u njima upravo odvija. Time hoće prikriti da se
nalaze u dubokoj krizi. Zatvaraju oči pred banalnošću svoga života, a
pretjeranim opisivanjem svoje situacije podržavaju iluziju o svojoj posebnosti.
Moja čežnja ima jedno pozitivno djelovanje. Ona me čuva od toga da svoj život
prezasitim očekivanjima i ljude pritisnem svojim željama. Mogu se pomiriti sa
svojom svagdašnjicom, kakva ona jest
Pitaj sebe u došašću uvijek iznova, što je zapravo tvoja najdublja čežnja. Dođeš
li u dodir sa svojom čežnjom, tvoje će srce postati široko. Ti ćeš se osjećati
slobodnim, makar sve oko tebe bilo usko. Vjeruj svojoj čežnji za domovinom i
zaštićenošću, za istinskim životom i autentičnom ljubavlju. Kad pjevaš
adventske pjesme ili slušaš tekstove iz Proroka Izaije, dopusti da se te riječi u
tebe tako slegnu, da pobuđuju tvoju čežnju. Tvoja čežnja će proširiti tvoj život i
povesti te na izvor života koji u tebi ključa, i ne da se suziti uskoćom kamenja
oko tebe.(preuzeto iz Anselm Grün: Božić – Slaviti novi početak, GK, 2005.)

