RASPORED SVETIH MISA

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE
SV. ANE, LOBOR
17.5.2020. - 24.5.2020.

18.5.2020. - 24.5.2020.
PONEDJELJAK, 18.5.2020. - sv. IVAN I., papa i mučenik
17:30 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI; prilika za SVETU ISPOVIJED
18:00 +DUBRAVKA Tkalec, god., SLAVKO Labaš
UTORAK, 19.5.2020. - Urban, Teofil, Ivon
17:30 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI; prilika za SVETU ISPOVIJED
18:00 +JOSIP i STJEPAN Risek i ob. Rihtarić
SRIJEDA, 20.5.2020. - sv. BERNARD
17:30 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI; prilika za SVETU ISPOVIJED
18:00 +LJUBICA Pribolšan
ČETVRTAK, 21.5.2020. - UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO
9:00 - pobožnost KLANJANJA Presvetom Oltarskom Sakramentu
17:30 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI; prilika za SVETU ISPOVIJED
18:00 +LJUBICA Pribolšan; +ŠTEFICA Mojčec, god., ANA, TOMO,
MILAN I LJUDEVIT Mojčec; +GABRIJEL i AUGUST Jakopić
PETAK, 22.5.2020. - sv. RITA
17:30 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI; prilika za SVETU ISPOVIJED
18:00 +MARTIN Behin, god. i LJUBICA Behin
SUBOTA, 23.5.2020. - Željko, Želimir, Željana, Nada, Nadan
7:00 - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI
7:30 +na nakanu
NEDJELJA, 24.5.2020. - 7. USKRSNA NEDJELJA
07:30 - MBG +KATA i SLAVKO Borovčak
09:00 - sv. Martin, Martinšćina
11:00 - MBG - PRO POPULO
17:30 - MBG - SVIBANJSKE POBOŽNOSTI
18:00 - MBG +ŽELJKO, VLADO, STJEPAN i ANA Macan;
+RADOSLOV Hubak, god. i IVKA Hubak

Župnik: vlč. Tomica Božiček
📞049/ 430 040, 📧 zupalobor@gmail.com
www.zupa-lobor.hr
Župa sv. Ana; Svetište MBG
BROJ: 711
.

6. USKRSNA NEDJELJA
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 14, 15 - 21).

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima - „Ako Me
ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati i Ja ću moliti Oca i On će
vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek - Duha
Istine - kojega svijet ne može primiti, jer Ga ne vidi i ne
poznaje.
Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i u vama jest. Ne ću
vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me
više neće vidjeti, no vi ćete Me vidjeti jer Ja živim, stoga - i vi
ćete živjeti!
U onaj dan spoznat ćete da sam Ja u Ocu svom; vi u
Meni, a Ja u vama! Tko ima Moje zapovijedi i čuva ih - taj Me
ljubi, a tko Mene ljubi, njega će ljubiti Otac Moj i Ja ću ljubiti
njega i njemu se očitovati.“
Riječ Gospodnja!

Umrli: MIJO Kos, 1947., Velika Veternička, Lobor;
ANA Kadoić, 1943., Gustava Krkleca, Lobor.

LJUBAV JE ZAISTA NESLOMLJIVA
Današnje Ivanovo evanđelje o svemu nam progovara rječnikom Ljubavi
koja se prepoznje u vršenju zapovijedi. Krist, uvijek kada priča o Ljubavi, onda ju
poistovjećuje sa vidljivim očitovanjem prihvaćanja Njegove riječi, a ne sa nekim
apstraktnim, romantičnim osjećajem. Zato, nemoguće je da netko tko ljubi Krista,
odbacuje Njegove zapovijedi.
Nakon što je Krist svojim učenicima progovorio o vidljivim izrazima ljubavi
u vršenju zapovijedi, On im obećava drugog Branitelja - Duha Istine! Duh Sveti nam
ne daje da mirujemo, On nas uvijek 'tjera' ususret drugome čovjeku, šalje nas kako
bi drugima naviještali evanđelje. Jednako kao što su, nakon Njegova silaska,
apostoli izašli propovijedati drugima, tako smo i mi poslani biti navjestitelji širom
svijeta. Poslani smo govoriti jezikom kojim će nas ljudi razumjeti, jezikom koji je
blizak svakome čovjeku. Današnji čovjek treba svjedoke više nego učitelje, stoga je
i svatko od nas, prvenstveno pozvan biti svjedokom riječju i djelom. Nismo pozvani
drugima biti suci, nego svjedoci. Pozvani smo biti ljudi nade koji će znati donijeti
radost Krista Uskrsla, a svatko od nas najbolje zna kako je to do sada činio. Također,
u današnjem evanđelju, Krist nam govori kako će nam poslati Duha Svetoga koji će
nam biti Branitelj i On će nam u pamet dozivati sve ono što je On rekao. Da bi
razumjeli o čemu Krist govori i kakav je to Duh Branitelj, morat ćemo se vratiti u
prošlost te vidjeti kako je to nekad bilo kod Židova. Branitelj, grč. 'Paraklet' - bila je
časna muška osoba koja je na sudu ustajala na obranu onih, koji su bili nepravedno
ili lažno optuživani; oni koji nisu imali nikoga drugoga da ih brani. U trenutku
nepravedne ili lažne optužbe, osoba koja je bila branitelj, stala bi u obranu
nepravedno optuženog te bi ga 'spasila'. U tom kontekstu, Krist govori o Duhu
Svetom koji je branitelj - Onaj koji će nama dati što reći u pravi trenutak, ali u
trenutku kada više nitko ne bude stajao uz nas, kada doživimo potpuni poraz u
ljudskim očima; tada se On zauzima za nas kao pravi Branitelj. Isto tako, Krist nam
govori da će nam Duh Sveti dozivati u pamet sve što nam je On govorio. Duh Sveti
nas uvijek upućuje na Krista, na Riječ Božju. Nikada nadahnuće Duha Svetoga neće
ići protiv volje i riječi zapisanih u evanđelju. Stoga, razne objave i slične stvari koje
su danas prisutne, a koje su u suprotnosti sa Crkvom, sigurno nisu plod Duha
Svetoga. Uvijek trebamo težiti za Duhom Svetim, težiti za tim da Ga više upoznamo
te da se naučimo koristiti Njegovim brojnim darovima. Svaki dar koji nam je
darovan od Njega, nije dan samo nama kao nešto što bismo ljubomorno i sebično
trebali čuvati za sebe. Svaki je dar dan da bi njime obogaćivači čitavu zajednicu,
svaku osobu koja je pored nas. Iz tog razloga, trebamo težiti za višim darovima, a
prvenstveno za ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Jer, svaki drugi dar bit će
beskoristan, ako ne naučimo ljubiti drugoga.
Apostoli su, nakon silaska Duha Svetoga, izašli iz sigurnosti i bili su
spremni podnijeti sve pogrde u Ime Isusovo, stoga - dopustimo i mi, da nas Duh
vodi iz dana u dan, kako bi, uistinu, potpomognuti Njegovim djelovanjem, mogli
vršiti ono što nam je Krist zapovijedio. Neka nam uvijek iznova bude zadatak da
tražimo Njegovo sveto djelovanje jer On je neiscrpan izvor koji će svakome dati što
je potrebno, kako bi ispunio volju Očevu.

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 Labaš, Stari Golubovec 9C; obitelj Culi, Petrova Gora 145.
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.
Nedjeljom su 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.
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.
U četvrtak, 21. svibnja 2020. na svetkovinu Uzašašća Gospodinova, sveta misa
bit će u 18:00 sati kod kapele sv. Antuna u Zazidju, a pola sata prije svete mise pobožnost molitve krunice. U slučaju lošeg vremena i kiše, sveta misa i
pobožnost bit će premještena u župnu crkvu sv. Ane.
Sljedeće nedjelje, 24. svibnja 2020. na svetoj misi u 18:00 sati u svetištu MBG,
zbog velikog broja misnih nakana, bit će pročitan drugi 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.
Vjeronauka i župne kateheze nema do daljnjega, no pozivaju se svi
prvopričesnici i krizmanici na svetu misu i svibanjske pobožnosti! Podjela
sakramenta Prve Svete Pričesti i Svete Ispovijedi u našoj župi bit će u nedjelju
21. lipnja 2020., dok se za podjelu sakramenta Svete Potvrde, nadbiskupija još
nije oglasila. Stoga, kada ćemo imati više informacija, proslijedit ćemo vam ih!
Dragi župljani, za vrijeme pandemije koronavirusa, i dalje su tekli građevinski
radovi i obnova župne crkve - stigao nam je novi namještaj, postavljeno je novo
stepenište koje vodi prema koru, 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 MAK.

