RASPORED SVETIH MISA

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE
SV. ANE, LOBOR
5.1.2020. – 12.1.2020.

6.1.2020. - 12.1.2020.

Župnik: vlč. Tomica Božiček
📞049/ 430 040, 📧 zupalobor@gmail.com
www.zupa-lobor.hr

PONEDJELJAK, 6.1.2020. - BOGOJAVLJANJE, Sveta tri kralja
7:30 - sv. Ana, Lobor ̴ BLAGOSLOV VODE ̴ +LJUBICA Latin,
+VLADIMIR Posarić, god. i ob. Posarić; +JOSIPA Rakić; +ALOJZ i
DRAGICA Benković, MARIJAN, STANKO i ANKICA Markulin i MARTA
Jureković
11:00 – sv. Ana, Lobor +KRISTIJAN Bezak, god., NADICA, DRAGA i
MIRKO Bezak, ANA Babić; +FRANJO i SLAVICA Bobek, ŽELJKO Noch,
god., +LJUBICA Jurinić, +IVAN Kovačić, god., LJUBICA i DRAGUTIN
Kovačić, OLGA i STJEPAN Šrajbek, DRAGO Vučićević
UTORAK, 7.1.2020. - sv. Rajmund Penjafortski
7:00
SRIJEDA, 8.1.2020. - sv. Severin
7:00 +STJEPAN Šeremet, ŠTEFANIJA Šeremet god., FRANJO i KATICA
Rizman
ČETVRTAK, 9.1.2020. - bl. Alix le Clerq
7:00 +BARICA Vlahek
PETAK, 10.1.2020. - Petronije, Agaton, Dobroslav, Aldo
7:00 SUBOTA, 11.1.2020. – sv. Teodozije
7:00 +ANKA Rizman, god., SLAVKO i JOSIP Rizman, ANA Bezak, god. i
BOŽIDAR Bezak
NEDJELJA, 12.1.2020. - KRŠTENJE GOSPODINOVO
7:30 - sv. Ana, Lobor +VILIM Kuharić i ob. Kuharić, BARICA Jakopić, god.
9:00 - sv. Margareta, Peršaves +STJEPAN i MARIJA Žvigač i ob. Žvigač,
AMALIJA i JOSIP Šaško i ob. Šaško
11:00 - sv. Ana, Lobor - PRO POPULO

Župa sv. Ana; Svetište MBG
BROJ: 692
.

II. NEDJELJA PO BOŽIĆU
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 1, 1-18.)
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše kod Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše
u početku kod Boga i sve postade po Njoj i bez Nje ne postade ništa. Svemu
što postade u Njoj, bijaše život i život bijaše ljudima Svjetlo. I Svjetlo u tami
svijetli i tama Ga ne obuze.
Bi čovjek poslan od Boga - ime mu je Ivan. On dođe kao svjedok da
posvjedoči za Svjetlo; da svi povjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego
- da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka,
dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi
Ga ne primiše. A onima koji Ga primiše, dade moć da postanu djeca Božja;
onima koji vjeruju u Njegovo Ime - koji su rođeni ne od krvi, ni od volje
tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga.
I riječ Tijelom postade i nastani se među nama. I vidjesmo Njegovu
slavu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca, pun milosti i Istine. Ivan
svjedoči za Njega! Viče: „To je Onaj o kojem rekoh - koji za mnom dolazi,
preda mnom je jer bijaše prije mene!“ Doista, od punine Njegove, svi mi
primismo - i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a
milost i Istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje Jedinorođenac - Bog koji je u krilu Očevu, On ga obznani.

Riječ Gospodnja.

NJEGOVA VJEČNA RIJEČ – TIJELOM JE POSTALA
„I riječ je Tijelom postala i nastanila se među nama.“ Kad želimo nešto
jedni drugima priopćiti, tada posežemo za riječju i ono što želimo - riječima
priopćimo drugima. No, ponekad umjesto da nešto izreknemo riječima,
učinimo neku gestu, znak, nacrtamo crtež, zapjevamo neku melodiju, dajemo
znak nekim činom koji drugome kaže sve. Ako dijete pomilujete i poljubite,
ako ga s ljubavlju pogledate - bez ijedne riječi, rekli ste mu puno više nego da
ste mu tumačili da ga volite. To isto, učinio je i Bog utjelovljenjem svoga Sina.
Nije nam tumačio što je mislio o nama ljudima i koliko mu je stalo do nas, nije
nam poručivao o svetosti i vrijednosti ljudskoga života, o ljubavi prema djeci,
o uzvišenosti očinstva i majčinstva, o važnosti roditeljske i obiteljske ljubavi i
odgoja za normalan ljudski rast i razvoj te sazrijevanje ljudske osobe, nego se
jednostavno rodio kao Dijete. Odrastao je kao dijete u obitelji i bio je potreban
ljudske ljubavi, skrbi i odgoja svojeg oca i majke. I tim činom, rekao nam je
sve. Njegova vječna Riječ - Tijelom je postala. Otajstvom Njegova
utjelovljenja, dovršeno je djelo stvaranja. Ivanovo Evanđelje, započinje istim
riječima kao i Knjiga Postanka. Ondje je Bog i djelo svoga stvaranja ostvario
po svojoj Riječi. Isus, tek rođen, ne govori, ali On je vječna Riječ Očeva.
Ta vječna Riječ Očeva, koja je Tijelom postala, obasjala je čovjeka i
osvijetlila tajnu njegova postojanja. Otajstvo utjelovljenja Isusa Krista i
Njegovo rođenje, poručuju nam da - unatoč svemu - mora biti lijepo i da se
isplati biti čovjek. Krist se, naime, svojim utjelovljenjem sjedinio sa svakim
čovjekom. Na sebe je uzeo potpunog i svakog čovjeka, objavljujući otajstvo
Oca i Njegove Ljubavi, potpuno otkrio i čovjeka njemu samome te mu objavio
uzvišenost njegova poziva. Utjelovljena Riječ Očeva, osvijetlila je i objavila
da je ljudska povijest mjesto Božjeg zauzimanja za čovjeka. Bog se htio roditi
u obitelji, upravo zato kako bi potvrdio i naglasio nezamjenjivu ulogu obitelji
za normalan rast i razvoj čovjeka, ali i čitavog ljudskog društva. Neka se u
nama, svakog dana iznova, dogodi ono rođenje koje se treba zbivati na plodnoj
zemlji naše duše i od kojeg trebamo učiniti mjesto za jaslice u kojima će se
onda nastaniti maleno Dijete Isus, Njegova majka Marija i otac Josip;
oslanjajući se tako više na Božju Providnost koja nam je dana kroz Božje
naume koje smo sposobni spremno i hrabro prihvatiti u svome životu i svome
srcu.

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

Kršteni:

Dar za Crkvu: ĐURO Lukavečki, Loborsko završje 46A; ZLATKO Biljak, Peršaves
23; DRAGUTIN Latin, Augusta Šenoe 9, Lobor.
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.
_______________________________________________________________________________

Raspored blagoslova obitelji kroz sljedeći tjedan:
Datum:
5. siječanj 2020.

6. siječanj 2020.












Planirana ruta:

POSLIJEPODNE:1. SVEĆENIK; Martinščina, Repno,
2. SVEĆENIK; Markuš Brijeg (od limarije) i ulica Gustava
Krkleca
POSLIJEPODNE: 1. SVEĆENIK; Šipki,
2. SVEĆENIK; Vinipotok (uz glavnu cestu), Markuš Brijeg (od
limarije) i Cvetki

7. siječanj 2020
8. siječanj 2020.
9. siječanj 2020.

LoborskoZavršje(početak kod Jakopića)
Vinipotok i Vojnovec(početak kod Bezakovog brijega i uz cestu do Zajca)
Vinipotok i Vojnovec (ostatak uz cestu s odvojcima)

10. siječanj 2020.

PROMJENA; 13 na 10 siječanj;Lobor – ulice: Antuna Kovačića,
Marije Jurić Zagorke, Josipa Vedrine, Franje Horvata Kiša,
Ksavera Šandora Gjalskog, Riječka, Pećinska, Antuna Gustava
Matoša, Tome Martinuša, Trg svete Ane i Dragutina Domjanića.

11. siječanj 2020.

Stari Golubovec + Belužići, Sokolići i Grabari

ŽUPNI OGLASI:
Sutra, u ponedjeljak, 6. siječnja na svetkovinu Sveta tri kralja, svete mise su u 7:30 i
11:00 sati u župnoj crkvi svete Ane. Iza mise u 7:30 bit će BLAGOSLOV VODE.
Nastavljamo sa blagoslovom obitelji po župi, no došlo je do male promjene u planiranoj
ruti i rasporedu blagoslova, jer nam dolazi pomoći vlč. Matija Knok. Sve izmjene imate
naznačene u župnom listiću.
Mise kroz tjedan su u jutarnjem terminu u 7:00 sati zbog blagoslova obitelji.
Poštovani i dragi župljani! Započeli smo s radovima obnove naše crkve kako bi ju
adekvatno pripremili za posvećenje. Sveukupni konačni financijski obračun svih
potrebnih preinaka iznosi cca. 200 000,00 kuna, stoga se velikodušno i dalje nadam vašoj
duhovnoj i materijalnoj potpori.
Dječji zbor sv. Ana, Zbor mladih Vedrina i Veliki župni zbor svoje probe održat će po
dogovoru sa svojim voditeljicama. Pozivamo nove članove svih uzrasta i generacija, da se
aktivno uključe u rad župnih zborova! - Tko pjeva, dvostruko moli! 
Na prodaju su kalendari: jednolisni, 12-lisni te kalendari Danice.
Vjerski tisak: Glas koncila, MAK, Glasnik Srca Isusova i Marijina.

