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Iz župnog ureda - obavijesti 

PONEDJELJAK 

8.1. 
nema sv. mise 

UTORAK 
9.1. 

nema sv. mise 

SRIJEDA 

10.1. 

16.30 sati: Pobožnost sv. Josipu 

17.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama  
 

ČETVRTAK 
11.1. 

nema sv. mise 

PETAK  

12.1. 

 

nema sv. mise 

SUBOTA 
13.1. 

17.30 sati: Pobožnost 

18.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama  

19.00 sati: susret mladih 

DRUGA NEDJELJA KROZ 

GODINU 

14.1. 

7.30 sati (Kašina): župna sv. Misa  

9.30 sati (Planina): Ϯ po upisanim nakanama  

11.00 sati (Kašina): Ϯ po upisanim nakanama  

  

- Dragi župljani, hvala vam na toplom prijemu u vaše domove i na daru koji ste dali za 

našu župu. Vjerujem da će Božji blagoslov, koji smo “sijali”, donijeti Božje plodove 

ljubavi i mira u vaše obitelji.  

- Započeli smo s KUĆNIM MOLITVENIM GRUPAMA. Molimo za obnovu naših 

obitelji i naših mladih, za naše župe i našu Domovinu. Ako se još netko želi priključiti, neka 

se javi u sakristiju, da ga upišemo i uputimo gdje se može priključiti. Dobit ćete i sve 

potrebne materijale za takvu molitvu.  

 

“Nova godina nosi nas ususret novom životu, novim doživljajima, kušnjama, trpljenjima, 

bolima, ali i sigurnim izlascima iz svega bolnoga u uvijek zdravo, čestito i vječno. Poput 

dobrog prijatelja Nova godina dolazi ti šapnuti da ne dopustiš da ti dani prolaze prazni. Ona 

bi ti htjela reći kako ideš ususret vremenu koje neće nikad proći, a to je vječni život. 

Vrijeme nije neki usud, sudbina koja nas okiva ledenim hodom prema smrti, nego topla ruka 

koja nas želi voditi u život u kojemu nas čekaju prijatelji, za koji se ovdje neprestano 

spremamo i gdje ćemo doživjeti ispunjenje svega onoga čemu smo se ovdje uzalud nadali. 

Nova godina će ti šapnuti da je vrijeme u Božjoj ruci.” (T. Ivančić) 

 

                     7.1.2018. - KRŠTENJE GOSPODINOVO 

 

KRŠTENJE GOSPODINOVO 

Nedjelja, 7. siječanj 2018. 

Župni listić - God. 2., Broj 67 

 

Imaš li toliko otvorenosti prema Bogu da jednom tjedno o Njemu nešto kratko pročitaš? 

 

POVEZANOST 

Drugo čitanje: Dj 10, 34-38 

 
U one dane: Petar prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije 

pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini 

pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po 

Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, 

počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz 

Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s 

njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljujući sve kojima bijaše 

ovladao đavao.«  

 

Evanđelje: Mk 1, 7-11 
 

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: 

»Nakon mene dolazi jači od mene. Ja 

nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu 

remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a 

on će vas krstiti Duhom Svetim.«Onih dana 

dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u 

Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim 

izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha 

poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori 

s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi 

sva milina!  
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Uz dan Gospodnji 

 Na rijeci Jordanu, veoma važnoj rijeci 

za Izraelski narod, susreću se Isus i Ivan 

Krstitelj. Cijeli smo advent razmišljali o Ivanu 

Krstitelju i njegovim riječima kojima je 

pozivao ljude da priprave put Gospodinu. 

Neka nam to pomogne dublje razumjeti 

poruku današnje nedjelje.  

Isusovo krštenje ključan je trenutak 

Isusova poslanja - bilo je to njegovo 

temeljno opredjeljenje: da bude Sluga Božji 

i u svemu vrši volju Očevu.  

 Kada si posvijestimo smisao Ivanova 

krštenja u kojemu su mu prilazili ljudi svjesni 

svoje grešnosti i potrebe Božjeg opraštanja, 

pitamo se što je tu radio Isus. Ta On nam je 

bio u “svemu jednak, osim u grijehu”. 

Oduvijek je Crkva na to pitanje odgovarala 

kako se On solidarizirao s cijelim grešnim 

čovječanstvom. I tada “otvorila su se nebesa” i 

postalo je vidljivo zajedništvo trojedinog Boga 

i ljudi. Dogodilo se Bogojavljenje u kojem 

nam je objavljeno da nas Bog bezuvjetno i 

oduvijek ljubi. Isus je došao da na sebe uzme 

“prokletstvo grijeha” kojim smo se oduvijek 

opirali Bogu i njegovoj ljubavi. Sâm prihvaća 

našu sudbinu: neće biti pošteđen trpljenja od 

ljudske zloće. 

 Dakle, Isus je prihvatio spasiteljsko 

poslanje za sve ljude. Međutim, Isus u tom 

“poslu” traži suradnike - one koji će 

povjerovati njemu i krenuti njegovim putem. 

To bi trebali biti njegovi sljedbenici - kršteni 

(Kristovi), koji njega slušaju, koji su njegovo 

mistično tijelo na zemlji = Crkva. Po krštenju 

oni postaju djeca Očeva, kao što je Isus Sin 

Očev. Ako, poput Isusa, prolaze zemljom 

čineći dobro, usko povezani s Učiteljem 

Isusom, i sami su milina Očeva. 

 Isus i tebe svakodnevno poziva da ga 

slijediš i svjedočiš svoju vjeru, da budeš 

njegov suradnik u djelu spasenja! Hoćeš li se 

odazvati? 

Dragi Isuse, krštenjem u rijeci 

Jordan započelo je tvoje javno 

djelovanje u svijetu. Daj i nama 

snage i mudrosti da budemo Tvoji 

svjedoci i svijetom pronosimo 

Tvoju riječ i slavu. 

Hvala ti Gospodine što smo 

krštenjem postali Tvoja djeca, 

Tvoji ljubljeni sinovi i kćeri, daj da 

ostanemo uvijek na Tvom putu jer 

samo si Ti jedini pravi oslonac i 

smisao naših života. 

Daj nam, Gospodine, da živimo 

svoju vjeru svakodnevno 

obnavljajući svoje krsno obećanje i 

potvrđujemo ga svjedočenjem svoje 

vjere. Pomozi nam Gospodine na 

tom putu. 

Svemogući Bože daj da budno 

osluškujemo poticaje Tvoga Duha, 

da Ti čujemo glas, te ga riječju i 

životom slijedimo. 

Amen.  

 

Blagoslov 

 

 Neka vas blagoslovi Gospodin 

i neka vas čuva, neka vas 

licem svojim obasja i milostiv 

vam bude, neka pogled svoj 

Gospodin svrati na vas i mir 

vam donese. 

 

Molimo zajedno 

Tko je kršćanin? 

KAD KAŽEM DA SAM  

KRŠĆANIN 

 

Kad kažem da sam kršćanin, 

ne vičem uokolo da sam bez grijeha i da je 

moj život besprijekoran.  

Ne, ja šapućem 'Mrtav bijah i izgubljen. A 

sada sam pronađen i spašen.' 

 

Kad kažem da sam kršćanin,  

ne govorim to naduto i kao da sve znam.  

Ne, ja time ponizno šapćem da trebam Isusa 

da me vodi i pokazuje mi put. 

 

Kad kažem da sam kršćanin,  

ne pokušavam vam govoriti o tome kako 

sam ja jak, snažan, nepokolebljiv.  

Ne, ja time tiho priznajem da sam slab i da 

trebam Kristovu snagu, ljubav i blizinu. 

 

Kad kažem da sam kršćanin, 

 ja ne pokušavam pred vama ostaviti dojam 

kako sam uspješan.  

Ne, ja time tiho priznajem da sam grešnik, 

da mi je potreban Isus da očisti moje srce i 

popravi nered koji je grijeh počinio u mojem 

životu. 

 

Kad kažem da sam kršćanin,  

ne pokušavam moja djela prikazati kako su 

jako vrijedna.  

Ne, ja tiho šapćem da mi je Gospodin otkrio 

koliko me voli, da sam mu ja vrijedan, baš 

takav kakav sam, toliko vrijedan da je za 

mene trpio i položio svoj život. 

 

Kad kažem da sam kršćanin,  

ja te ne pozivam da me slijediš.  

Ne, ja tiho šapćem da sam odlučio slijediti 

Krista i da je promijenio moj život. 

KRŠĆANIN JE  

 

Pošten,  

    ali ne bez ljubavi. 

Osjećajan,  

   ali ne razdražljiv. 

Revan,  

   ali ne zajedljiv. 

Otvoren,  

    ali ne neoprezan. 

Vjeran, 

  ali ne krut. 

Osvjedočen, 

ali ne fanatičan. 

Prijazan,  

ali ne glup. 

Nenasilan, 

ali ne bespomoćan. 

Dosljedan, 

 ali ne bezobziran. 

Prodoran, 

 ali ne preuzetan. 

Duhovit,  

 ali ne plitak. 

     Sav u Bogu, 

  ali ne izvan svijeta. 

  

 


