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Iz župnog ureda - obavijesti 

 PONEDJELJAK    

20.05. 

Nema sv. mise   

19.00 sati: M. Bistrica - Biblijsko-molitveni susret 

UTORAK    

21.05. 

17.30 sati: svibanjska pobožnost 

18.00 sati: Ϯ misa za prvopričesnike i roditelje. Poslije 

mise: podjela slika i vraćanje prvopričesničkih haljina.  

SRIJEDA   

22.05. 

17.30 sati: svibanjska pobožnost 

18.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama  

19.00 sati: proba krizmanika za sv. krizmu 

 ČETVRTAK    

23.05. 

17.15 sati: KLANJANJE 

18.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama  

19.00 sati: proba krizmanika za sv. krizmu 

PETAK   

24.05. 

17.30 sati: svibanjska pobožnost + ISPOVIJED 

18.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama  

SUBOTA    

25.05. 

  9.00 sati: ispovijed za krizmanike, kumove i roditelje 

18.00 sati: sv. misa po nakani 

19.00 sati: susret mladih. Tema: partnerski odnosi 

ŠESTA VAZMENA  

NEDJELJA 

26.05. 

7.30 sati (Kašina): župna sv. Misa  

9.30 sati (Planina): Ϯ po upisanim nakanama  

11.00 sati (Kašina): SV. KRIZMA u župi 

  
- Danas je nedjelja župnog Caritasa. Poslije mise skupljamo za potrebite naše župe. 

- RADOVI:  u tijeku su radovi na zvoniku župne crkve i obnovi fasade zvonika te na 

kapeli u Blaguši 
- ZA ONE KOJI ŽELE DUHOVNO RASTI: svaki ponedjeljak u 19.00 sati, u M. Bistrici 

održavamo biblijsko-molitveni susret. Na kraju molimo za potrebite. Svi ste dobrodošli!  

- U ovom tjednu župni ured radi: utorak, srijedu i petak od 16.30 do 17.30 sati, a  četvrtak 

do 17.00 sati. Za hitne slučajeve možete se javiti zvonaru, g. Bojanu Culeju (099/5912-192).  
 

HOD ZA ŽIVOT! 

Ruta: Zrinjevac (10.00)  – Praška – Trg bana Jelačića – Ilica – Mesnička – Strossmayerovo Šetalište 

– Ćirilometodska – Trg sv. Marka. - 25. svibnja (subota) 

19.05.2019. - PETA VAZMENA NEDJELJA 

PETA VAZMENA NEDJELJA 
 

Nedjelja, 19. svibnja 2019.  

Župni listić - God. 3., Broj 138 

 

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

 

 

 

 

Prvo čitanje: Dj 14, 21-27 
 

Pošto navijestiše evanđelje tomu gradu i mnoge učiniše učenicima, vratiše se u 

Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u 

vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po 

crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su 

povjerovali. Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše Riječ pa 

siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni 

milosti Božjoj za djelo koje izvršiše. Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što 

sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere 

 

Pripjevni psalam: Ps 145, 8-13 
 

Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom.  

Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim.  

Nek` te slave, Jahve, sva djela tvoja i tvoji sveti nek` te blagoslivlju!  

Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore  

da objave ljudskoj djeci silu tvoju i slavu divnoga kraljevstva tvoga.  

Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, tvoja vladavina za sva pokoljenja.  

Vjeran je Jahve u svim riječima svojim i svet u svim svojim djelima. 

 

Evanđelje: Iv 13, 31-33a.34-35  
 

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se 

proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i 

uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: 

ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po 

ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.« 

POVEZANOST 

mailto:zupakasina1217@gmail.com


Ljubav i zajedništvo! Mudrost života 

 

U zajedništvu s braćom se 

učimo živjeti  

u ljubavi i poniznosti!   

PONOS  

– podiže ZIDOVE između 

ljudi, a 

PONIZNOST  

– gradi mostove!  

Zato nam je važna ljubav! 

Ona izgrađuje zajedništvo i 

povezuje ljude!  

Molitva za dar ljubavi 
 

 

 

Gospodine, pomozi mi da otkrijem 

sve mogućnosti ljubavi prema tebi 

upravo u ljubavi prema čovjeku, 

prema bratu, prema sestri, prema 

bližnjemu. Govoriš da je to ista 

zapovijed, ovoj jednaka!  

Pomozi mi da otkrijem kako te na 

taj način mogu sasvim konkretno 

ljubiti, biti za tebe, darivati se tebi. 

Neka mi nikad ne bude teško da 

svoju ljubav na vidljiv način 

darujem bližnjemu. Jer ponavljaš: 

“Što god ste učinili jednome od ove  

moje najmanje braće,  

meni ste učinili!“  

Nema  zajedništva  bez  ljubavi!  A  nema  ni 

života! Ljubav je najjača snaga svijeta, smisao 

života! I to ne ljudska ljubav koja se brzo istroši, 

nego  Božja,  bezuvjetna  ljubav!  Isus  nam 

zapovijeda da ljubimo jedni druge. Kako? Onako 

kako je On nas ljubio! Po toj ljubavi će nas 

svijet prepoznati! Prepoznat će nas, kršćane - da 

smo Isusovi! Ako mi, koji dolazimo u Crkvu, 

nemamo tu ljubav, onda svjedočimo da nismo 

Kristovi, niti ćemo moći širiti Božje kraljevstvo! 

Dakle, da bismo mogli širiti Božju ljubav i 

Božje  kraljevstvo  u  ovom  svijetu,  najprije 

moramo primiti Isusovu ljubav i živjeti je među 

sobom. Ta ljubav će učvrstiti zajedništvo među 

nama, kršćanima. A što naše zajedništvo bude 

jače, to će i naš utjecaj na ovaj svijet biti jači!  

   Snaga nas kršćana je zajedništvo! A snaga 

zajedništva je u ljubavi! U zajedništvu s braćom 

se učimo živjeti u ljubavi i poniznosti!  PONOS – 

podiže ZIDOVE između ljudi, a PONIZNOST – 

gradi mostove! Zato nam je važna ljubav! Ona 

izgrađuje zajedništvo i povezuje ljude!   

    Zajedno možemo učiniti više: jedni za druge 

i za ovaj svijet. Npr. divlje guske,  kad lete 

zajedno, mogu preletjeti i do 80% više nego kad 

bi svaka sama, za sebe letjela. Leteći, one se 

međusobno glasaju (ohrabruju), rotiraju (kad ona 

na čelu izgubi snagu, zamijeni ju najspremnija 

guska). A kad koja bude ranjena, dvije zdrave 

guske napuste jato te se brinu za ranjenu: dok se 

ne oporavi ili dok ne ugine. I mi se od tih divljih 

gusaka možemo nečemu naučiti: 1. da djelujemo 

zajedno, 2. da jedni druge ohrabrujemo, 3. da se 

ne držimo sebično svoje pozicije, nego: kad se 

umorimo  i  malakšemo,  da  ju  predamo 

spremnijem  od  nas;  4.  da  se  u  ranjenosti  - 

brinemo jedni za druge. Samo zajedno, povezani 

vezom ljubavi, možemo postići i ostvariti velike 

rezultate za Božje kraljevstvo. Sami možemo 

malo, zajedno možemo osvojiti ovaj svijet za 

Krista. Jedna zajednica je toliko jaka, koliko 

je jako zajedništvo među članovima. Molimo 

danas za duh zajedništva! 

Samo zajedno možemo  

osvojiti ovaj svijet za Isusa! 

Zašto sam čovjek nade? 

 

 

 

 

 

 

Zato što vjerujem da je Bog nov svakim 

jutrom, da i u ovom trenutku stvara svijet, 

a ne vjerujem u neku maglovitu i 

zaboravljenu prošlost… 

Ja sam čovjek nade, ne zbog ljudskih 

razloga… 

Nego jednostavno – jer vjerujem da je Duh 

Sveti na djelu u Crkvi i u svijetu, znao to 

svijet ili ne. Ja sam čovjek nade jer vjerujem 

da je Duh Sveti zauvijek Duh Stvoritelj, 

koji svakoga jutra onome koji ga prima 

daje novu slobodu i dobru mjeru radosti i 

pouzdanja. 

Ja sam čovjek nade jer znam da je povijest 

Crkve duga povijest prepuna divnih djela 

Duha Svetoga. Pomislite na proroke i svece, 

koji u tjeskobnim časovima bijahu divno 

oruđe milosti i na put nam baciše snop 

novoga svjetla. Vjerujem u neočekivana djela 

Duha Svetoga. Jedno je Ivan XXIII. I Koncil. 

Nismo se nadali ni jednom ni drugom. 

Zar smijemo misliti da se danas Bog 

u svojoj dovitljivosti iscrpio? Nadati se – to 

je dužnost, a ne luksuz. Nadati se – to ne 

znači sanjariti, upravo obrnuto: nadom 

ćemo snove preobraziti u stvarnost. 

Blaženi koji se usuđuju sanjati, a spremni 

su platiti veliku cijenu da njihov san u 

životu čovjeka postane stvarnost. 

Bruxelski nadbiskup L. J. Suenens 

Kristova zapovijed ljubavi 

Kristova zapovijed ljubavi poručuje nam 

svakog dana da ozbiljno trebamo uzeti 

vrijeme koje nam je Bog dao. U njemu je 

sama njegova ljubav. Kristova zapovijed 

ljubavi poručuje nam svakog dana da 

odricanje nije po sebi loše. Njime 

pokazujemo koje su nam stvari u životu 

važnije. 

Kristova zapovijed ljubavi poručuje nam 

svakog dana da poštujemo svoje snove. 

Ako je Bog dao život za čovjeka, dao je i da 

čovjek živi svoje plemenite snove. Kristova 

zapovijed ljubavi poručuje nam svakog 

dana da zahvaljujemo za male trenutke. 

Ljepota života koju nam Bog dao najdublje 

je satkana u njima. 

Kristova zapovijed ljubavi poručuje nam 

svakog dana da se ne bojimo patnje u 

životu. Kroz nju se ljubav pročišćava do 

one prave mjere. Kristova zapovijed 

ljubavi poručuje nam svakog dana da niti 

jedan dan svoga života ne uzimamo zdravo 

za gotovo. Darovan nam je da bismo mi bili 

dar za druge. 

Kristova zapovijed ljubavi poručuje nam 

svakog dana da se nikada ne smijemo 

predati.  Isusovim dolaskom na zemlju 

prepoznajemo da svaki plemeniti ljudski 

trud ima smisla. Kristova zapovijed ljubavi 

poručuje nam svakog dana da uvijek 

stavimo osmijeh na lice. Ako se mi ne 

radujemo Radosnoj vijesti kako će onda 

drugi koji je još nisu upoznali. 

Kristova zapovijed ljubavi poručuje nam 

svakog dana da poštujemo sebe i svoje 

dostojanstvo. Onako kako mi to budemo 

činili sebi i drugi će činiti nama. Kristova 

zapovijed ljubavi poručuje nam svakog 

dana da uvijek drugi budu na prvom 

mjestu. Jer veće ljubavi nema da tko život 

svoj dade za prijatelje svoje. - M. Žuvela 

 


