RASPORED SVETIH MISA
ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE
SV. ANE, LOBOR
10.5.2020. – 17.5.2020.

11.5.2020. - 17.5.2020.
PONEDJELJAK, 11.5.2020. - Manerto, Ahil, Nerej
17:30 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI; prilika za SVETU ISPOVIJED
18:00 +TOMO, god. i MATIJA Plancutić, VALENT Golub
UTORAK, 12.5.2020. - sv. LEOPOLD BOGDAN MANDIĆ
17:30 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI; prilika za SVETU ISPOVIJED
18:00 +na nakanu
SRIJEDA, 13.5.2020. - BDM Fatimska
17:30 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI; prilika za SVETU ISPOVIJED
18:00 +na nakanu
ČETVRTAK, 14.5.2020. - sv. MATIJA, apostol
9:00 - pobožnost KLANJANJA Presvetom Oltarskom Sakramentu
17:30 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI; prilika za SVETU ISPOVIJED
18:00 +IVAN Mendek, god., RUDOLF i MILKA Mendek, STJEPAN,
DANICA i STJEPAN Hajtud te IVAN Mužek
PETAK, 15.5.2020. - Izidor, Severin, Davor
17:30 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI; prilika za SVETU ISPOVIJED
18:00 +IVAN Sokolić
SUBOTA, 16.5.2020. - sv. IVAN NEPOMUK
7:00 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI
7:30 +na nakanu
NEDJELJA, 17.5.2020. - 6. USKRSNA NEDJELJA
07:30 - MBG +DANIJEL, FRANO, ANA, BARICA Vlahek i MARIJA
Zagorec
09:00 - sv. Margareta, Peršaves
11:00 - MBG - PRO POPULO
17:30 - MBG - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI
18:00 – MBG +MILAN i DRAGICA Lesičar i ob. Lesičar; +SILVESTAR
Lesičar; +DRAGUTIN Korade

Župnik: vlč. Tomica Božiček
📞049/ 430 040, 📧 zupalobor@gmail.com
www.zupa-lobor.hr
Župa sv. Ana; Svetište MBG
BROJ: 710
.

5. USKRSNA NEDJELJA
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Iv 14, 1 - 12).
U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima - „Neka se ne uznemiruje
srce vaše! Vjerujte u Boga i u Mene vjerujte! U Domu Oca Mojega ima mnogo
stanova! Da nema, zar bih vam rekao - 'Idem pripraviti vam mjesto?' Kad odem
i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k Sebi, da i vi budete gdje
sam Ja! A kamo ja odlauim, znate put!“
Reče Mu Toma - „Gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda
možemo put znati?“ Odgovori mu Isus - „Ja sam Put, Istina i Život - nitko ne
dolazi Ocu, osim po Meni! Da ste upoznali Mene, i Oca biste Mojega
poznavali! Od sada Ga i poznajete i vidjeli ste Ga!“ Kaže Mu Filip „Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!“ Nato će mu Isus - „Filipe, toliko
sam vremena s vama i još Me ne poznaš?
Tko je vidio Mene i Oca je Mojeg vidio! Kako ti onda kažeš - 'Pokaži
nam Oca?' Ne vjeruješ li da sam Ja u Ocu i Otac u Meni? Riječi koje vam
govorim, ne govorim od Sebe - Otac koji prebiva u Meni, čini djela svoja!
Vjerujte mi - Ja sam u Ocu i Otac u Meni! Ako ne drugačije, zbog samih djela
vjerujte! Zaista, zaista, kažem vam - Tko vjeruje u Mene, činit će djela koja Ja
činim; i veća će od njih činiti, jer Ja odlazi k Ocu!

Riječ Gospodnja!

Umrli: LJUBICA Pribolšan, 1940., Šipki - Lobor; IVAN Sedlar, 1956., Vukanci - Peršaves.

JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT
Današnji ulomak iz evanđelja donosi nam pouke za naš svakodnevni vjernički život. Krist
svojim učenicima govori o tome kako im ide pripraviti mjesto u raju te kako je dovoljno da
vjeruju u Njega i u Oca koji Ga je poslao. Vidimo kako Krist, kada govori o raju, govori o
Očevom domu. Doista, to je jako lijepa slika preko kojeg On želi svojim učenicim objasniti
kako je spasenje i raj tamo, gdje je prisutan Bog. Zbog toga je moguće već i ovdje na zemlji
imati predokus raja, jer tamo gdje je Bog, ondje raj već počinje. Ipak, vrhunac ili punina
nalazi se na nebesima u Očevu krilu i zagrljaju. Krist, kao Sin Božji, ima puno pravo i vlast,
osigurati nam vječni raj i to čini svojom potpunom poslušnošću Ocu te žrtvom i
otkupiteljskom smrću na drvetu križa. Međutim, vjerujem da se često, poput apostola Tome,
znamo pitati – što trebam činiti da dospijem u nebeski raj? Jesam li na pravom putu?
Ponekad sumnjamo i sami sebe ispitujemo, kako bismo se uvjerili ili došli do još jasnije
spoznaje o tome, jesam li se ispravno uputio, jer ukoliko koji put i pogriješimo, onda nećemo
stići na konačno odredište – vječno zajedništvo s Bogom i svima svetima na nebu. Kristove
riječi koje upućuje Tomi, kao i svima nama, da je On sam - Put, Istina i Život, trebale bi nam
biti trajno pred očima, pogotovo u teškim životnim trenucima ili kada počinjemo sumnjati u
samog Krista i Njegovo postojanje. Isus Krist, Sin Božji, jasno je rekao kako je On jedini put
koji nas sigurno vodi u nebo i svaki čovjek, bez obzira na vjeroispovijed, pa makar toga i ne
bio svjestan, u nebo dolazi jedino po Njemu. Zbog toga se često puta u svom životu
prisjetimo ovih riječi i nemojmo dopustiti da nas prevare i uvjere kako postoje i drugi putovi
za nebo te kako je moguće spasiti se i na druge načine. No, za nas kršćane, Isus Krist je
jedini put u nebo i ukoliko se želimo spasiti i doći u zajedništvo s Bogom, trebamo ići za
Kristom – a to je istina u koju trebamo čvrsto vjerovati, ma koliko nas netko drugi uvjeravao
u suprotno ili nas pokušavao odvratiti od naše vjere lažnim obećanjima ili drugim
primamljivim ponudama. Još jedna vrlo važna stvar iz današnjeg evanđelja jest govor o vjeri.
Naime, Krist učenicima govori kako je potrebno da Mu vjeruju, no što znači vjerovati u
Krista? Vjerovati u Boga, znači imati potpuno povjerenje te Mu u potpunosti svoj život
predati jer smo uvjereni kako nas neće napustiti ni izdati i da će uvijek ostati na našoj strani i
s nama. Vjerovati u Boga, nije isto što i vjerovati ljudima. Ljudi su ograničeni, slabi, lako nas
iznevjere i posustanu. No, Bog je Onaj koji je uvijek vjera i koji nas nikada neće iznevjeriti.
Zato Krist i traži da Mu se u potpunosti vjeruje i to do te mjere da mu i svoj život predajemo
u ruke slijedeći Ga za vrijeme našeg ovozemaljskog života, imajući povjerenje da će naš
životni put završiti ondje gdje nam je i obećano, a to je u zajedništvu s Bogom. Sigurno je da
smo u svom svakodnevnom životu, pogotovo kad nas pogode problemi, bolesti i poteškoće,
često u sumnjama i oko naše vjere. U takvim je trenucima potrebno ostati vjera Gospodinu.
Zbog toga, poput Kristovih suvremenika, molimo Gospodina da nam umnoži vjeru, da nas
učvrsti i dade nam snage kako bismo Ga mogli ustrajno slijediti do kraja našeg
ovozemaljskog života. Uistinu, nije lagano vjerovati, pogotovo u svijetu u kojem je sve
protiv vjere, koji sve relativizira i želi ljudima oteti onu sigurnost koju im samo Bog daje,
kako bi njima mogao manipulirati i iskorištavati ih. Onaj tko čvrsto vjeruje u Boga, taj –
unatoč svim poteškoćama, ima sigurnost i mir, jer zna da je na pravom putu, koji vodi u
vječni život i zajedništvo s Bogom. Doista, čast je vjerovati i ostati vjeran Bogu. Unatoč
svemu, treba biti uzdignute glave i treba nam biti na čast da smo bili i ostali vjerni Bogu i to
unatoč svim poteškoćama i protivštinama. Na koncu, dok danas razmišljamo o iznimno
važnim stvarnostima vezanim za naš život u vjeri, potrebno je sebi posvijestiti kako oni koji
vjeruju u Boga, imaju posebnu čast i na to trebaju biti ponosni. Svi smo na to pozvani, stoga
– u skladu s ovim riječima, trebamo i živjeti i djelovati te neka svima nama uvijek bude i na
čast i na diku što smo članovi Kristove Crkve i istinski Kristovi učenici i nasljedovatelji.

Dragi župljani, pokušajmo stalno imati u svijesti da nam naši dragi i nemoćni odlaze Gospodinu s ovog
svijeta okrjepljeni sakramentima (ispovijed i bolesničko pomazanje).

Dar za Crkvu: obitelj Jurinić, Cebovec 4.
Hvala svima vama, dragi župljani, koji svojim molitvama i darovima pomažete u duhovnoj i materijalnoj
izgradnji ove naše župe! Darovi za crkvu mogu se uplatiti i na račun u PBZ- u: HR4623400091 110687425.

ŽUPNI OGLASI:


















______________________________________________________________________________________

Kroz cijeli mjesec svibanj, za vrijeme svibanjskih pobožnosti, svakog dana imate
mogućnost za sakrament svete ispovijedi.
Od današnje nedjelje, svete mise nedjeljom bit će u svetištu MBG u 7:30, 11:00 i
18:00 sati te u kapelama kod sv. Martina u Martinščini te sv. Margarete u
Peršavesi, kao i dosad u 9:00 sati. Svete mise kroz tjedan, po starom su rasporedu u
18:00 sati u župnoj crkvi svete Ane, a pola sata prije svete mise bit će svibanjska
pobožnost molitve krunice i mogućnost za sakrament svete ispovijedi.
Danas, na svetoj misi u 11:00 sati, ovdje u svetištu MBG bit će tradicionalno 6.
HODOČAŠĆE POLJOPRIVREDNIKA MBG s blagoslovom poljoprivrednih
strojeva, stoga vas sve radosno iščekujemo!
Od 1. svibnja 2020. započeli smo sa svibanjskim pobožnostima koje su svakog dana
u župnoj crkvi sv. Ane pola sata prije svete mise te u kapelama sv. Martina u
Martinščini i sv. Margarete u Peršavesi svakog dana u 19:00 sati.
Sljedeće nedjelje, 17. svibnja 2020. na svetoj misi u 18:00 sati u svetištu MBG, zbog
velikog broja misnih nakana, bit će pročitan dio misnih nakana koje su odslužene za
vrijeme pandemije koronavirusa u svakodnevnim misnim slavljima bez naroda.
Pozivam sve obitelji čiji su pokojnici upisani te nedjelje da dođu na svetu misu kako
bi se mogli pomoliti za svoje najbliže te bih još zamolio, ako postoji mogućnost, da se
donese misna naknadna za odsluženu svetu misu.
Ostatak misnih nakana za vaše žive i pokojne, koje nisu na popisu za nedjelju 17.
svibnja 2020., bit će zapisan u nedjelju koja slijedi - 24. svibnja 2020. te pozivam
sve obitelji, čije će misne nakane biti upisane te nedjelje, da dođu i sudjeluju na svetoj
misi za svoje žive i pokojne.
Svete mise ZADUŠNICE, za sve pokojne koji su umrli za vrijeme pandemije
koronavirusa, mogu se početi upisivati!
Vjeronauka i župne kateheze nema do daljnjega, no pozivaju se svi prvopričesnici i
krizmanici na svetu misu i svibanjske pobožnosti! Isto tako, podjela sakramenta
Prve Svete Pričesti i Svete Ispovijedi bila bi tijekom mjeseca lipnja, ako će
prvopričesnici i njihovi roditelji pokazati dobru volju i redovito dolaziti na svete mise. U
slučaju da to neće biti tako, podjela sakramenta bit će odgođena do sljedeće godine.
U petak, 15. svibnja 2020. pozivaju se roditelji prvopričesnika na roditeljski
sastanak u 19:00 sati u župnoj crkvi sv. Ane.
Dragi župljani, za vrijeme pandemije koronavirusa, i dalje su tekli građevinski radovi i
obnova župne crkve - stigao nam je novi namještaj, u mjesecu lipnju postavlja se novi
razlas u svetištu MBG, a u tijeku su i radovi postavljanja novog kamenog poda, oltara,
krstionice i ambona u župnoj crkvi, stoga svaki vaš dar za crkvu je uvelike
dobrodošao. Hvala!
Vjerski tisak - Glas koncila i Glasnik Srca Isusova i Marijina.

