Nedjelja
27.05.2018.

08,00
09,30

Presveto Trojstvo

11,00

+ Josip Štimac i iz ob. Lekić
i Rončević
+ Jula Kovačević
Za narod

Ponedjeljak
28.05.2018.

19,00

Svagdan

+ Ivan Šokić

Utorak
29.05.2018.

19,00

Svagdan

+ Kata Đanić

Srijeda
30.05.2018.

19,00

Sv.agdan

+ Pava, Pavle, Branko i
Miroslav Oršulić

Četvrtak
31.05.2018.

08,00 (Ljupina)
10,00

Petak
01.05.2018.

19,00

Svagdan

+ Mato i Ana Gelemanović

Subota
02.06.2018.

19,00

Svagdan

+ Antun Ćorković, Josip i
Mand Kalović

Nedjelja
03.06.2018.

08,00
09,30
11,00

Deveta nedjelja kroz
godinu

+ iz ob. Vidić
+ iz ob. Berić
Za narod

TIJELOVO

Glas
Kraljice
Krunice
Listić župe
Kraljice sv. Krunice
Nova Gradiška
Godište 13 / svibanj 2018. br. 545

+ Mile i Marija Štrk
+ iz ob. Jurčević i Grganić

SRIJEDA: Prvopričesnici imaju vjeronauk u 18,00 sati u vjeronaučnoj dvorani
SVIBANJ: molitva za mir u svijetu i za nova duhovna zvanja (posebno subotom)

SUBOTA: Satanak ministranata u župnom stanu u 9,00 sati
Na Tijelovo će biti procesija kroz našu župu. Molimo sve zajednice te kulturne, sportske i
društvene udruge neka sudjeluju. Nakon procesije imali bi zajedničku okrepu. 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; ulica A. Hebranga
2. SJENICA: križanje ulica A. Hebranga i Zagrebačke
3. SJENICA: Križenje Zagrebačke i ulice K. Zvonimira
4. SJENICA: ispred župnoga stana
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

TIJELOVO
U Katoličkoj crkvi od 13.st postoji blagdan kojim se slavi
u spomen ustanovljenja euharistije na Veliki četvrtak.
Slavi se u četvrtak poslije Presvetoga Trojstva, a zove se
Tijelovo.
Budimo stoga zahvalni Bogu, hranitelju koji nas hrani
pravim životom. Razbudimo žar prema presvetoj euharistiji,
jer je ona čudo našega preobraženja iz ljudske
propadljivosti do vječne neraspadljivosti. Uzmimo ozbiljno
Isusove riječi, te ga primajmo sa svom gorljivošću čista
srca, jer o pobožnome primanju njegova tijela ovisi naše
pritjelovljenje njemu. Ostanimo u njemu svim srcem, to jest
primajmo ga postojano i svjesno, da i on ostane u nama, te
da nas sebi pritjelovljenje posveti svojim tijelom i da nas
tako privede u nebesku slavu.
MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

IZ ŽUPNOG LISTA;* Tijelovo*župne obavijesti

KUTAK ZA RAZMIŠLJANJE
Velika bačva
U mjestu se trebala slaviti svadba. Mladenci nisu bili osobiti
bogati, ali su željeli pozvati sve mještane na svadbu, uz molbu da
donesu jednu bocu dobra vina. Na ulazu će biti velika bačva u
koju će svi uliti vrijednu tekućinu, koja će se potom podijeliti
gostima. Tako su i simbolički htjeli podijeliti sreću s uzvanicima.
Svadba je počela. Konobari su pošli do velike bačve i zagrabili u
vino. No, kada su uzvanici počeli piti, čuo se uzdah negodovanja.
Svi su opazili da je mnogo vode, a premalo vina. Jer su mnogi
prije toga pomislili: „Ako u veliku bačvu ulijem vodu, nitko to neće
zamijetiti“. Lj. Anton
TREĆI NACIONALNI SUSRET KATOLIČKIH OBITELJI
održati će se 15. i 16. rujna 2018. u Splitu i Solinu, pod
geslom “Obitelj – izvor života i radosti”.
Sveti Ivan Pavao II. isticao je kako je
„kršćanska obitelj pozvana živo i odgovorno
sudjelovati u poslanju Crkve na vlastiti i
originalni način, stavljajući u službu Crkve i
društva samu sebe u svojoj biti i djelovati, kao
intimno zajedništvo života i ljubavi“. Uz ove
poticajne riječi – neka i vaša obitelj bude dio
ovog zajedništva na susretu obitelji, a osobito u
današnjem društvu, kada je više no ikad potrebna nazočnost uzornih
kršćanskih obitelji.
Ana Matković, povjerenica za pastoral braka i obitelji Požeške biskupije

MOLITVA ZA OBITELJ
Gospodine, predajem Ti sve obiteljske probleme,
i molim Te, da nam dadneš mudrosti i snage da
ispravimo sve što je sebično, što nije u ljubavi,
što je krivo i neispravno u našoj obitelji, sve što
nije po Tvojoj volji i što razara našu obiteljsku
ljubav i sreću.

(Ovdje se mogu staviti posebne nakane
odgovarajuće obiteljskoj situaciji:
– Razdijeljenost tjelesna ili duhovna u obitelji;
– Nedostatak ljubavi i razumijevanja;
– Neplodnost ili spontani pobačaji;
– Tvrdoglavost ili neposlušnost djece;
– Kad djeca ne mogu naći bračnog druga;
– Loše navike članova obitelji (alkoholizam,
droga, pušenje…;
– Nezaposlenost i siromaštvo;
– Bračna nevjera, opasnost od rastave, razoren
brak…;
– Bezbožnost i nedostatak molitve i života po
vjeri;
– Nedostatak zdravog poštovanja i međusobna
neodgovornost ;
– Loši međususjedski odnosi;
– Nepoštivanje zakona i svaka druga nakana…)
Dođi, Gospodine Isuse, dođi u moj život, uđi u
moje obiteljske probleme. Okruži svakog člana
moje (ove) obitelji svojim anđelima, zaštiti nas od
napasti svakog zla, čuvaj nas od svake opasnosti
i stradanja. Pošalji svoga Duha u izobilju da bi
svaki član obitelji bio obnovljen na Tvoju sliku.
Neka mir Duha Svetoga ispuni ovu kuću i ostane
s nama sada i uvijeke. Vjerujem Riječi Tvojoj,
Gospodine: “Vjeruj u Gospodina Isusa i bit ćeš
spašen ti i Tvoj dom!” (Dj 16,31)

