RASPORED SVETIH MISA
02.06.2019. – 09. 06. 2019.

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. ANA
LOBOR
02.06.2019. - 09.06.2019.

PONEDJELJAK, 3.6.2019., Karlo, Cecilija, Hilarije, Olivija, Morando
18:00
UTORAK, 4.6.2019., Kvirin, Marija, Spomenka
11:00 LOBORGRAD
18:00
SRIJEDA, 5.6.2019., Bonifacije, Franko, Valerija, Zdravka, Darinka
18:00 +STJEPAN Labaš
ČETVRTAK, 6.6.2019., Paulina, Neda, Klaudija, Berta, Aleksandra
9:00 – pobožnost CJELODNEVNOG KLANJANJA
18:00 – sveta misa
PETAK, 7.6.2019., Koloman, Robert, Radoslav
9:00 – Peršaves - zahvala za kraj školske godine
17:30 prilika za sakrament svete ispovijedi
18:00 +MATIJA Capar, sveta misa za sve žive i pokojne molitelje žive
krunice
SUBOTA, 8.6.2019., Merardo, Fortunat, Vilim
22:00 DUHOVSKO BDIJENJE u župnoj crkvi
NEDJELJA, 9.6.2019., PEDESETNICA – DUHOVI
7:30 – Lobor +PETAR Adanić, god., STJEPAN Adanić i pok. iz ob.
Adanić i Markuš
9:00 – Peršaves +ŠTEFICA Folnović
11:00 – Lobor – PRO POPULO
18:00 – MBG +ŠTEFICA i JANKO Macan, VILIM i MARIJA Ščapec,
DRAGUTIN Ivanuš +GABRICA Vlahek, god. i +STJEPAN Vlahek

Župnik: Tomica Božiček
tel: 049/ 430 040 ili zupalobor@gmail.com
BROJ: 661
.

SEDMA USKRSNA NEDJELJA

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Iv 17, 20-26.
U ono vrijeme, Isus podiže oči k nebu i pomoli se: „Oče sveti,
ne molim samo za ove, nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati
u mene – da svi budu jedno kao što Ti, Oče, u Meni i Ja u Tebi, neka i
oni u nama budu; da svijet uzvjeruje da si me Ti poslao.
I slavu koju si Ti dao meni, Ja dadoh njima; da budu jedno kao
što smo mi jedno – Ja u njima i Ti u meni, da tako budu savršeno
jedno i da svijet upozna da si me Ti poslao i ljubio njih, kao što si
mene ljubio.
Oče, hoću da i oni koje si mi dao, budu gdje sam Ja, da i oni
budu sa mnom; da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me
ljubio prije postanka svijeta.
Oče pravedni, svijet te nije upoznao, Ja te upoznah; a i ovi
upoznaše da si me Ti poslao. I njima sam očitovao Tvoje Ime, i još ću
očitovati, da Ljubav kojom si Ti mene ljubio, bude u njima – i Ja u
njima.“
Riječ Gospodnja.

„DAJ DA POSTANEM ZNAK, DA TE PREPOZNAJU U MENI“
Evanđelje koje nam ovu nedjelju donosi Riječ Božju, Isusova je velikosvećenička molitva koju
izgovara svome Ocu za jedinstvo Crkve kao zajednice vjernika koju ostavlja za Sobom nakon svojeg
uznesenja na Nebo. Jedinstvo Crkve temelji se u savršenom jedinstvu između Oca i Sina. Kao što
Otac nije sebičan i ne živi za Sebe, nego sve predaje Sinu, te kao što se Otac prema Sinu definira - za
Sina živi, Sina ljubi, Njemu sve predaje - svoju božansku moć i vlast i šalje ga u svijet, tako Krist želi
da i mi, ljudi, koji smo njegovi učenici, budemo upućeni jedni na druge, da jedni za druge živimo i
svjedočeći Božju ljubav i jedinstvo. Tek takvim jedinstvom u vjeri, Ljubavi i Istini, mi kao Njegovi
učenici, moći ćemo pred svijetom biti vjerodostojni svjedoci ovih kreposti koje će našim konkretnim
življenjem odjekivati svijetom i donositi samog Krista, na ona mjesta, na kojima još Njegova Riječ
nije dospjela u srca ljudi.
S druge strane, Isus se oprašta od svojih najbližih uz jednu veliku želju za čitav svijet koju
nosi u svome srcu. On moli svoga Oca da svijet upozna i povjeruje da je Otac poslao upravo Njega
po kojemu dolazi spasenje. U svojoj 'oporuci' koju nam je ostavio za Sobom u obliku molitve, Krist
želi naglasiti onima koji ostaju za Njim, kako je jako važno da 'svi budu jedno'. Ovime nam postaje
jasno, koliko je zaista Kristu stalo do svakoga od nas osobno, koliko Mu je stalo do jedinstva kakvo
možemo pronaći samo u Trojedinom Bogu. Ono do čega se ne može vinuti nikakva ljudska mudrost
niti znanost, postalo nam je jasno i očito u Isusovu životu – koliko nam je Bog blizu, tko nosi ovaj
svijet, u čijim je svijet rukama te da čovjek nosi na i u sebi obrise Božjeg bića. Ne moli Krist svoga
Oca da mi budemo pošteđeni od ovoga ili onoga u ovome svijetu - mržnje, progona,
nerazumijevanja, kušnji. Svojim posljednjim oproštajnim riječima, Krist nam je htio ostaviti snažnu
poruku i Istinu o Bogu samome. Ona je nošena Njegovim posvećivanjem i žrtvovanjem za svoje
najbliže koji su Ga slijedili i dali svoje živote za Njega, ali i za čitav svijet – uzneseni i proslavljeni
Krist jest onaj oganj, ona vatra koju je Bog htio baciti na zemlju te za koju bi htio da uvijek neutaživo
gori u našim srcima, poput silna požara. On želi zapaliti cijeli svijet svojom Osobom. Zato možemo
reći da Isus nije samo donositelj vatre, ognja, donositelj svjetla; On sam je ta vatra, On sam je izlazak
ognjenoga Sunca nad svijetom koji se nalazi u tami i sjeni smrti. Ne smijemo nikad zaboraviti da u
zajedništvo s Kristom, uvijek prestaje vrijeme robovanja, a nastupa vrijeme slobode, mira,
blagostanja, radosti za naše duše.
Međutim, i sami smo svjedoci kako se danas stvara jedinstvo na političkom, gospodarskom i
globalnom planu, gdje svi želimo biti i postati - jedno. No, gdje nema Oca, djeca se razbježe,
nedostaje topline doma, nema ognjišta jer nedostaje Onaj koji će zapaliti vatru, a onda nedostaje i one
najvažnije - Ljubavi. Zato je i sav govor o jedinstvu bez Boga, samo jedna velika ljudska tlapnja i
čežnja, građenje 'kule Babilonske'. Krist je taj koji nam je ponuda i primjer pravog jedinstva svijeta i
ljudi. U njemu je sve sadržano! Na nama je samo nositi i ostvariti Isusovu posljednju želju - moliti za
jedinstvo i biti ljudi jedinstva! Isusov Duh jamac nam je da ništa od svega onoga što je On izrekao i
povjerio apostolima nije izgubilo do današnjeg dana na svojoj vrijednosti. Kroz ova dva tisućljeća
mnoge su (ne)istine srušene te za idućih dvije tisuće godina, čekaju nas novi izazovi, a dotle će
Isusova Riječ ostati vjerna sama sebi - neslomljiva, svakom vremenu suvremena, svakom uhu
shvatljiva, i ono najvažnije - nadvremenska! Kad se čovjek suoči s Isusovim riječima, suočava se s
Istinom, s tajnom, koja je čovjeku neistraživa, ali bez koje je on sam sebi još jedan veći upitnik i još
više neshvatljiv. Isus nas poziva na intimno jedinstvo s Njime, na nasljedovanje u zajedništvu s Njim.
A to nasljedovanje Isusa Krista ne znači imitacija, kopiranje, oponašanje. U ovome vremenu u kome
živimo, živjeti nam je onako kako je Isus živio u svoje vrijeme. Važno je biti svjedokom praktične
istine, a ne samo teoretskih načela. Krist nije bio osoba koja bi bila 'bezbojna' i koješta tolerirala. Za
njega je, glede čovjekova života i odnosa prema Bogu, jedino važno hoće li nas moći prepoznati po
našim djelima i plodovima Njegove Ljubavi koja odjekuje u nama. A kakav je rezultat vjere u našem
životu? Poznato nam je da je Krist pohvalio pogane zbog njihove vjere, ali i da se suprotstavio
svojim sunarodnjacima, kod kojih nije pronašao vjeru, barem ne onako snažnu kao u pogana, koji su
se susreli sa živim Bogom. A nakon takvog susreta, život ti ne može ostati isti.

Umrli: Stjepan Labaš, 1942.
Dragi župljani, pokušajmo stalno imati u svijesti da nam naši dragi i
nemoćni odlaze Gospodinu s ovog svijeta okrjepljeni sakramentima
(ispovijed, bolesničko pomazanje).
Kršteni:
Vjenčani:
Dar za Crkvu: Stjepan Horvat, Velika Perla 32a; Ljubica i Sandra Udović,
Opatija; obitelj Cvetko, Vinipotok 1; obitelj Bučkal, Martinšćina 171.
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:


U subotu, 8. lipnja 2019. u 9:30, pozivaju se svi krizmanici da dođu u
Pastoralni centar, kako bi podigli svoje DVD-e i fotografije s
podjeljivanja sakramenta Svete Potvrde.



Sljedeću subotu, 8. lipnja 2019., s početkom u 22:00 bit će duhovsko
bdijenje u župnoj crkvi kojeg će predvoditi mladi naše Župe (klanjanje i
sveta misa).



Župa Lobor u subotu, 22. lipnja 2019., hodočastit će Majci Božjoj
Trsatskoj. Prijave započinju danas i traju do 19. lipnja.



Pobožnost cjelodnevnog klanjanja Presvetom Oltarskom Sakramentu je
svakog četvrtka od 9:00 pa sve do večernje svete mise.



Dječji zbor ima probu srijedom u 16:30, Zbor mladih Vedrina po
dogovoru, a mješoviti zbor četvrtkom u 19:00 ili po dogovoru. Pozivaju
se novi članovi i članice.



Pozivamo nove članove u molitelje „ŽIVE KRUNICE“.



Vjerski tisak: Glas koncila, MAK.

