RASPORED SVETIH MISA
15. ožujka 2021. - 21. ožujka 2021.
PONEDJELJAK, 15. ožujka 2021. - Zaharija, Mengin, Veljko, Vjekoslav
18:00 +JOSIP Đurinec, god.

UTORAK, 16. ožujka 2021. - Hilarije, Julijan, Euzebija, Tacijan
18:00 +

SRIJEDA, 17. ožujka 2021. - sv. PATRIK, biskup
18:00 +VERICA, JOSIP, ŠTEFANIJA I DRAGUTIN Ivančić

ČETVRTAK, 18. ožujka 2021. - sv. ĆIRIL JERUZALEMSKI, biskup
17:30 - EUHARISTIJSKO KLANJANJE + ISPOVIJED
18:00 - na nakanu

BROJ:754

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE
SV. ANE, LOBOR

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

14.3.2021. 21.3.2021.

Župa sv. Ana; Svetište MBG

4. KORIZMENA NEDJELJA

PETAK, 19. ožujka 2021. - sv. JOSIP, zaručnik BDM
17:30 - pobožnost KRIŽNOG PUTA
18:00 +GABRO Labaš, god. i ob. Labaš, Krsnik, Rizman te Hanžek; +JOSIP i DRAGUTIN
Labaš; +TOMO, JOSIP i IVKA Bezak; +FRANJO Benković i OLGICA Ivanić; +JOSIP,
MARIJA i JURAJ Mišak; +JOSIP i ŠTEFANIJA Ščapec; +ĐURĐA i SLAVEK Ivančić te
ob. Ivančić; +JOSIP Kuharić; +MARIJAN Spevec; +JOSIP Šeremet i JOSIP Rogina;
+JOSIP Pakšec i ob. Pakšec; +JOSIPA Čajko i ob. Čajko; +ANA Mikac, god. te ob. Mikac i
Bolšec; +ŠTEFICA Bolfek, god., GABRO i IVKA Bolfek, LJUDEVIT i DRAGICA
Jurinić; +JOSIPA, VLADIMIR i FRANJO Kralj te LJUBICA Jurinić; +JOSIP i JOSIPA
Rizman; +ALOJZ i BOŽIDAR Bužić, god. te ob. Bužić; +MARIJANA i PETAR Mutak,
god., GABRIJEL i ŠTEFANIJA Mutak; +VILIM Galunić, god. i ob. Galunić, MARIJA
Smetiško i ob. Smetiško, DANICA Petrinec i ob. Petrinec; +JOSIP, ANKA i SLAVKO
Rizman te ob. Bezak, Kuharić i Matuško

SUBOTA, 20. ožujka 2021. - Klaudija, Klaudije, Dionizije, Nicet
7:30 +
13:00 - krštenje: MARIJA Korpar

NEDJELJA, 21. ožujka 2021. - 5. KORIZMENA NEDJELJA
7:00 - prilika za sakrament SVETE ISPOVIJEDI
7:30 - sv. Ana, Lobor - ob. Jajtić i Rizman
9:00 - sv. Margareta, Peršaves +DRAGUTIN Belužić, ZVONKO Belužić, god.;
+ZLATKO Ružđak i DANIJEL Horvat

10:30 - prilika za sakrament SVETE ISPOVIJEDI
11:00 - sv. Ana, Lobor - PRO POPULO
17:30 - pobožnost KRIŽNOG PUTA
18:00 - sv. Ana, Lobor +JOSIPA, AUGUST i FRANJO Rogin

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 3, 14 - 21).
U ono vrijeme, reče Isus Nikodemu - „Kao što je Mojsije
podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki
koji vjeruje, u Njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u Njega vjeruje ne
propadne, nego da ima život vječni.
Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se
svijet spasi po Njemu. Tko vjeruje u Njega, ne osuđuje se; a tko ne
vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u Ime Jedinorođenoga Sina
Bižjega.
A ovo je taj sud - Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više
ljubili tamu, nego Svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god ćini
zlo, mrzi Svjetlost i ne dolazi k Svjetlosti da se ne razotkriju djela
njegova; a tko čini istinu, dolazi k Svjetlosti nek bude bjelodano da su
djela njegova u Bogu učinjena.“

Riječ Gospodnja!

Pričajte mi što je to Ljubav.
Prvi reče: „Ljubav je za mene bila poput ruže - lijepa i nježna, samo dok
sam je gledao. Kad sam je poželio ubrati i prinijeti bliže svome srcu,
ubola me trnjem i ostavila mi vječne ožiljke.“
Drugi kaže: „Ljubav je za mene bila poput maslačka. Od samog mog
daha, raspršila se na sve strane svijeta i na svakoj iz sjemena, nastade
novi cvijet. Ali, ništa od nje nisam uspio zadržati za sebe, jer previše se
na sve strane raspršila uokolo.“
Treći veli: „Za mene je Ljubav poput orhideje. Jednom sam je ubrao,
odlučio zasaditi u svojem vrtu i još mi danas radosno pruža svoje nježne
latice.“
Ako još ne znate od kakva je sjemena vaša ljubav i u kakav će ona izrasti
cvijet - odgovor je: „Ovisi o tome kakav je vaš vrt, kao i vrtlar koji se
(ne) brine o svojem dragocjenom cvijeću.“

„Budi oprezan! Ne uplići se
u ono što te se ne tiče i ne
razmišljaj o tome,
jer bi ti se moglo dogoditi da
ne mogneš ispuniti vlastiti
zadatak!“
sv. Ivan od Križa

ŽUPNI OGLASI
● U subotu, 20. ožujka 2021. vjeronauk je po starom rasporedu u 8:30 za ministrante, u 9:00 za
krizmanike te u 10:00 za prvopričesnike u župnoj crkvi.
● Ispovijed starijih, bolesnih i nemoćnih koje ste prijavili bit će u srijedu, 17. ožujka 2021. od
9:00 sati.
● U petak, 19. ožujka 2021. na svetkovinu sv. Josipa sveta misa u našoj župi bit će u 18:00 sati svi ste pozvani!
● U četvrtak, 25. ožujka 2021. na svetkovinu Navještenja Gospodinova ponovno će se u našoj
župi čitati Sveto Pismo. Svi zainteresirani mogu se pribilježiti u bilježnicu koja se nalazi u župnoj
crkvi na stolu s tiskom.
● Sljedeću nedjelju, 21. ožujka 2021. u našoj župi skupljat će se dobrovoljni prilog za Caritas!
● Uredovno vrijeme župnog ureda je ČETVRTKOM od 9:30 do 11:00 sati te PETKOM od
16:30 do 17:30. Poštujmo uredovno vrijeme, stoga vas ljubazno molim da odsada potvrde i upis
svetih misa, obavaljate tijekom uredovnog vremena. U slučaju HITNOSTI oko podjele
sakramenta bolesničkog pomazanja i ispovijedi starijih i nemoćnih te dogovora oko sprovoda,
možete nazvati u bilo koje doba! Također - još jednom naglašavam kako se u slučaju sprovoda,
potrebno je najprije javiti svom svećeniku.
● Završili smo radove preuređenja župnog ureda te nakon Uskrsa krećemo s radovima krećenja
župne crkve!
● Petkom i nedjeljom kroz Korizmu pobožnosti KRIŽNOG PUTA - u župnoj crkvi su pola sata
prije svete mise, a u kapelama Martinšćini i Peršavesi u 18:00 sati. Svi krizmanici i
prvopričesnici dužni su dolaziti na pobožnost Križnog puta.
● Kroz čitavu Korizmu traje humanitarna akcija 'Košarica ljubavi' za najpotrebnije u našoj župi.
● U srijedu, 17. ožujka 2021. nakon večernje svete mise bit će susret zajednice Marijina
Legija. Pozivam nove članove da nam se priključe!
● Sutra, u ponedjeljak, 15. ožujka 2021. u 18:30 bit će sastanak za sve koji su se javili da bi
heklali anđele za božićne jelke. Molio bih sve da se odazovu sastanku, a u slučaju nemogućnosti,
neka mi se jave, kako bismo se dogovorili
● Svaki vaš dar za crkvu je uvelike dobrodošao. Hvala!
● Vjerski tisak - Glas koncila.
DAR ZA CRKVU: JOSIP Žvigač, Delkovec 66; ob. Jurinić, Cebovec 4A.
Hvala svima vama, dragi župljani i hodočasnici, 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.

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:

