Nedjelja

08,00

10.02.2019.

09,30
11,00

Ponedjeljak

08,00

Peta nedjelja kroz
godinu

Mihaljević

biskup i mučenik

Za narod

BDM Lurdska

+ iz ob. Turalija i
Kapetanić

18,00

Svagdan

12.02.2019.
Srijeda

+ Vinko Solić i iz ob.

Bl. Alojzije Stepinac,

11.02.2018.
Utorak

+ Đuro Benić

+ Josip Matošević i
Gordana Sporiš

08,00

Svagdan

+ Zvonimir Kolić

18,00

Sv. Valentin,

+ Jakov i Jaromila Petrović

mučenik

i iz ob. Novak

Glas
Kraljice
Krunice
Listić župe
Kraljice sv. Krunice
Nova Gradiška
Godište 14 / veljača 2019. br. 577

13.02.2019.
Četvrtak
14.02.2019.
Petak

18,00

Svagdan

18,00

Svagdan

Nedjelja

08,00

Šesta nedjelja kroz

+ Dragan Benić

17.02.2019.

09,30

godinu

+ Slavko Vonić

15.02.2019.
Subota
16.02.2019.

11,00

Za narod

Prijave za Hodočašće u Poljsku, prijave do 15.03.2019. – cijena 2.700,00 kn
Prijave za Hodočašće u Altoetting i Salzburg prijave do 15.03.2019. – cijena oko
1.000,00 kn
Ponedjeljak: Gospa Lurdska – Svjetski Dan bolesnika, misa u bolničkoj kapeli u 14,00
sati.
Četvrtak: nakon Svete mise euharistijsko je klanjanje.
Subota: Susret ministranata u 9 sati u župnoj crkvi
Idući tjedan vjeronaku prema rasporedu.
PODEJLA SAKRAMENATA U NAŠOJ ŽUPI 2019.
5. svibnja 2019. u 11,00 sati – Sveta potvrda
19. svibnja 2019. u 11,00 sati – Sveta pričest

„U tebe se, Gospodine, uzdam.“
Kako loviti ljude za Krista?
Čudesnim ulovom na Galilejskom jezeru Isus je
započeo skupljati svoje učenike s kojima je potom
namjeravao nastaviti svoju aktivnost za spas
ljudskoga roda, kada oni još nisu ni slutili što on
zapravo namjerava. U ovom susretu i događaju
Petar je iskusio Isusovu božansku moć te se
zaprepastio i neobično prestrašio zbog Isusove
blizine, svjestan da nije riječ o običnom čovjeku,
već o nekome tko ima neobičnu snagu.
Ali srećom nije sve ostalo na njegovu
zaprepaštenju i strahu, već je Isus uklonio njegov
strah i vratio mu mir pozivajući ga da se ne boji.
A kao što se dogodilo Petru da ga je Isus izliječio
od straha, možemo shodno tome razmišljati o strahovima koji muče svakoga od
nas, to jest o strahovima koji muče svakoga čovjeka.
Za to nam ne treba ni mreža niti lađa, nego svjedočki život utemeljen na
evanđelju.
Upravo svjetlu sliku tog života daje nam život blaženoga Alojzija Stepinca.
Blaženi Alojzije Stepinac, moli za nas!
IZ ŽUPNOGA LISTA: *Stepinčevo *župne obavijesti
STEPINAC I DJECA

Nadbiskup je smjestio u brezovički „dvorac” godine 1941. oko 80 napuštene
djece svake vjere i nacionalnosti, o kojima su se brinule sestre Naše Gospe iz
Zagreba. Mališi su ga brzo zavoljeli, i čim bi opazili da je došao, odmah bi se
sjatili oko njega. On im je uvijek nešto donio i na razne načine očitovao im svoju
ljubav i naklonost. Ako ne bi baš ništa imao, znao je doći do sestara i moliti
kocke šećera za tu dragu djecu. Osobito za malu „šnjoficu”, djevojčicu od pet
godina, koja je znala sve džepove pretražiti dok nije našla svoj dio bombona.
Čim je ugledala Nadbiskupa, odmah mu je potrčala u susret i povikala:
„Povišeni, ja sam za Tebe mela dvorište, daj mi bombona!“
Takvi susreti bili su dosta fizički naporni, jer su se djeca penjala po
Nadbiskupu, vukla ga i potezala amo i tamo. A on u svojoj dobroti i ljubavi
dopuštao. Znao je dobro Isusove riječi upućene apostolima: „Pustite dječicu
neka dolaze k meni, ne priječite im, jer takvih je Kraljevstvo Božje…” (Mk 10,
14). Često se s djecom igrao i obilazio livade skupljajući hrušteve za
samostanske patke. Uvijek je za njih imao i vremena i srca.
Molitva za proglašenje svetim
Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti,
blaženoga Alojzija, pastira i mučenika,
pozvao si da ti služikao navjestitelj i branitelj istine
i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi.
Poslušan tvojoj Riječii vođen Duhom tvoje ljubavi,
zauzimao se za siromašne i obespravljene;
ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti,
pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju.
Ponizno te molimoda nas obdariš svojom radošću
te blaženoga Alojzija ubrojiš
među svece sveopće Crkve,
da bismo ga mogli još predanije slijediti
i uteći se njegovu moćnom zagovoruu svojim životnim potrebama.
Po njegovim molitvama jačaj proročki glas Crkve,
koji širi nadu u dolazak tvojega kraljevstva,
praćen blizinom i utjehom Blažene Djevice Marije,
Majke i Kraljice vjernoga ti naroda.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!
Što je hagioterapija?

Hagioterapija je naziv za istraživačko-terapijsku metodu koju je utemeljio dr. sc.
Tomislav Ivančić, prof. emeritus.
Bit hagioterapije je istraživanje čovjekove antropološke dimenzije i njezinoga
zdravlja.
Hagioterapijska pomoć i podrška vodi k ozdravljanju ljudske osobe,
njegovog originalnog života,
slobodne volje,
savjesti, uma i intelekta,
područja svijesti,
vjere i povjerenja,
interpersonalnosti,
spolnosti,
religioznosti i kreativnosti.
Hagioterapija otkriva snagu duha i bezgranične mogućnosti razvoja i
učvršćivanja antropološkog zdravlja čovjeka kad živi po prirodnim i moralnim
zakonima.

Centar za Hagioterapiju u Novoj Gradiški
Petkom od 18 do 19 h
Individualni rad : utorkom i petkom od 16 do 18 sati.
Informacije 099 63 88 555
U prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora u Općoj bolnici.

