RASPORED SVETIH MISA
22. ožujka2021. - 28. ožujka 2021.
PONEDJELJAK, 22. ožujka 2021. - Oktavijan, Leonarda, Jaroslav

BROJ:755

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE
SV. ANE, LOBOR

18:00 +

UTORAK, 23. ožujka 2021. - Turibije, Oton, Rebeka, Pelagije, Dražen
18:00 +MARIJAN Šeremet, god.

SRIJEDA, 24. ožujka 2021. - Latinka, Didak, Javorka, Katarina
18:00 +
ČETVRTAK, 25. ožujka 2021. - NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO - BLAGOVIJEST
17:30 - EUHARISTIJSKO KLANJANJE-+ ISPOVIJED
18:00 +DRAGICA i STJEPAN Markuš te ob. Markuš i Žerjavić

PETAK, 26. ožujka 2021. - Montan, Maksima, Kastul, Eutih, Emanuel
17:30 - pobožnost KRIŽNOG PUTA
18:00 +MARIJA Plancutić, god. i DRAGICA Plancutić, ANA i IVAN Dvorneković,
LJUDEVIT, TOMO, STJEPAN, JOSIPA, DRAGUTIN i MATIJA Plancutić, TOMO
Pavlinić; +DANIJELA Kokolek, ZLATKO Pavliša i ob. Lesičar; +SNJEŽANA Turk,
SLAVA i JADRANKA Lesičar, DRAGA i MARTIN Pribolšan i ob. Pribolšan

SUBOTA, 27. ožujka 2021. - Rupert, Lada, Peregrin
7:30 +GORAN i CILIKA Hudić, ob. Hudić i MIRJANA Kos
10:00 - 10:20 - USKRSNA ISPOVIJED - kapele Martinšćina i Peršaves
10:30 - 12:00 - USKRSNA ISPOVIJED - župna crkva sv. Ane, Lobor
NEDJELJA, 28. ožujka 2021. - CVJETNICA - NEDJELJA MUKE GOSPODNJE
7:30 - sv. Ana, Lobor +MARIJAN Spevec; +EMIL Šredl i STJEPAN Adanić;
+LJUBICA Raškaj; +PAULINA Labaš, god., ob. Labaš i Galunić; +ŠTEFANIJA,
DRAGUTIN i SLAVA Jajtić, DRAGICA Bodalec, KARLO i KATICA Krajnik;
+DRAGUTIN Korade, god., MILAN i DANIJEL Korade; +HRVOJE Kokolek, LJUDEVIT
i ŠTEFICA Mojčec; +STJEPAN i DRAGICA Bezak, JOSIPA Bezak, god. i ob. Bezak

9:00 - sv. Martin, Martinšćina +MARIJA i JOSIP Auguštan te ob. Auguštan,
MARTIN i IVKA Miković i ob. Miković; +TOMISLAV Miković, god. i ob. JOSIPA
Miković

9:00 - sv. Margareta, Peršaves
11:00 - sv. Ana, Lobor - PRO POPULO
18:00 - sv. Ana, Lobor +LJUBICA Folnović, god., JOSIP i PETAR Folnović, god. te
ANA Eršek; +DRAGICA Sokolić; +JOSIP Kos, MIRKO Bobek i STJEPAN Bobek, god.;
+MLADEN Bajza i ob. Bajza, SILVESTAR, RUŽA i TOMO Flinta, ob. Cvetko i Lesičar,
IVAN Bolfan i za duše u čistilištu; +DRAGUTIN Galunić, god., FRANJA i SLAVKO
Galunić, vlč. STJEPAN Drugčević

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

21.3.2021. 28.3.2021.

5. KORIZMENA NEDJELJA
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 12, 20 - 33).
U ono vrijeme, među onima koji su se došli klanjati na blagdan, bijahu
i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske, pa ga zamole „Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa!“ Filip ode i kaže to Andriji, pa Andrija
i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori - „Došao je čas da se proslavi Sin
Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam - 'ako pšenično zrno, pavši na zemlju ne
umre i ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit
će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.
Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam Ja, ondje će biti i moj
služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada
potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovog časa? No, zato dođoh u ovaj
čas! Oče, proslavi Ime svoje!“ Uto dođe glas s Neba - „Proslavio sam i opet
ću proslaviti!“
Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo, govoraše - „Zagrmjelo je!“
Drugi govorahu - „Anđeo Mu je zborio!“ Isus na to reče - „Ovaj glas nije bio
poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga
svijeta biti izbačen. A Ja, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k
Sebi!“ To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.

Riječ Gospodnja!

ISPIT SAVJESTI
KAKO SE ISPOVIJEDITI
Kako se iispovijediti?
Dok čekaš da dođe red na tebe za ispovijed, pokušaj se sabrati i po ispitu savjesti prisjetiti se svih svojih grijeha. Kad
stigneš pred svećenika, pozdravi ga pozdravom „HVALJEN ISUS i MARIJA!“
„U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA! AMEN.“
Svoju ispovijed započni - „SKRUŠENO ISPOVIJEDAM SVE SVOJE GRIJEHE KOJE SAM UČINIO/LA OD
POSLJEDNJE ISPOVIJEDI KOJA JE BILA PRIJE…(reci kada je to bilo - npr. prije mjesec dana/ prije dva
tjedna/ prije godinu dana/ o blagdanu Božića ili Uskrsa/ prije nekoliko mjeseci…).
Nakon svega, svećenik će ti reći - „SAD SE POKAJ!“
Ovo je trenutak kada moliš molitvu kajanja - MOLI NAGLAS: „KAJEM SE OD SVEG SRCA ŠTO UVRIJEDIH
BOGA, NAJVEĆE I NAJMILIJE DOBRO. MRZIM NA SVE SVOJE GRIJEHE I ČVRSTO ODLUČUJEM
DA ĆU SE POPRAVITI I DA NEĆU VIŠE GRIJEŠITI.“
Svećenik će tada ispružiti ruku prema tebi i tvojoj glavi i izmoliti sljedeću molitvu: „Bog milosrdni Otac pomirio je sa
Sobom svijet smrću i uskrsnućem svoga Sina i izlio Duha Svetoga na otpuštenje grijeha. Neka ti po služenju Crkve,
On udijeli oproštenje i mir. Ja te odriješujem od grijeha tvojih u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“ Dok svećenik
izgovara riječi - „Ja te odriješujem..“, ti činiš znak križa na sebi i na kraju odgovaraš - „AMEN!“
Na samom kraju tvoje ispovijedi, svećenik će reći - „HVALITE GOSPODINA JER JE DOBAR!“, na što ti odgovaraš
- „JER JE VJEČNA LJUBAV NJEGOVA!“ Nakon toga, svećenik će reći - „BOG TI OTPUSTIO GRIJEHE
TVOJE, IDI U MIRU!“, a ti na to odgovaraš - „BOGU HVALA!“
Ako si slučajno zaboravio pokoru, na kraju svega, možeš zamoliti svećenika da ti je ponovi! 
(NAPOMENA: Sve riječi istaknute tiskanim tamnim slovima ti izgovaraš, riječi u kurzivu su ti podsjetnik što
trebaš činiti, a sve ostale ispisane riječi izgovara svećenik. )

ISPIT SAVJESTI
Postavljam li sebe na mjesto Boga i kod kojeg blaga je moje srce? Koliko želim biti ono što nisam, uzdižući
sebe, a ponižavajući druge? Pravim li se važan/na pred drugima ili se ponekad i „kitim tuđim perjem“?
Tražim li da me drugi cijene i hvale, dok ja njih odmah ponižavam i prvom riječju ogovaram i klevećem?
Jesam li svjestan/na da je sve prolazno i da, štogod sabirem, ne pripada meni? Mučim li sam sebe
nepotrebnim stjecanjem materijalnog blaga ili možda uskraćujem bližnjemu ono što bi mu mogao/la dati i na
taj način pomoći? Koliko samo gledam na sbee, svoju korist i svoj profit, je li meni dobro i ugodno te jesam
li ja namirio svoje potrebe i želje? Koliko pridonosim zajednici u kojoj živim, imam li srca za druge ljude,
osobito za one koji nemaju i koji su u nekoj potrebi?
Jesam li slobodan/na da mogu sebe držati pod kontrolom i zauzdati svoje strasti? Popuštam li bližim grešnim
prigodama, za koje znam da me vode u grijeh? Koliko griješim mislima, nepotrebnim maštarijama, a koliko
ružnim riječima koje izlaze iz mene te djelima kojima pokušavam zadovoljiti sam/u sebe u grešnim
prigodama spolne naravi koje činim sam sa sobom ili u odnosu s drugim ljudima s kojima mi to nije
dopušteno činiti? Koliko činim raznorazne žrtve odricanja i koliko se molim za čistoću svoga srca i tijela?
Jesam li kome zavidan/na na onome što ima, bilo to u duhovnom ili materijalnom smislu? Znam li se veseliti
kad netko uspije u nečemu i kad je netko bolji od mene, kad ima više od mene ili kad mu jednostavno ide
bolje od mene? Koliko se borim ili propuštam boriti protiv zavisti lijepim riječima i pohvalama koje
upućujem bližnjima oko sebe?
Koliko sam neumjeren u jeli i piću, znam li stati i reći kad je dosta te sebe držati pod kontrolom, koliko sam
neumjeren u drugim stvarima u životu koje mogu štetiti mojem životu, mojoj duhovnosti, mojim obvezama i
dužnostima koje imam i obnašam? Jesam li o čemu ovisan/na, a da se toga ne mogu riješiti ili popraviti?
Kakav/va sam za stolom dok je ispred mene hrana - znam li se strpiti, biti smiren/a i umjeren/a? Koliko se,
zapravo, znam svladati u osobnim odricanjima loših životnih navika i radim li u svojem životu na tom
području nešto ili se ne trudim baš ni u čemu biti i postati bolji čovjek?
Jesam li impulzivna, agresivna osoba, osoba puna ljutnje i srdžbe, koja reži na sve oko sebe? Unosim li, mir
ili nemir među ljude i zajednicu u kojoj živim? Kako se slažem s onima s kojima radim i s kojima se često
susrećem? Je li za mene netko „otpisan“ do kraja života, da ne želim znati ni čuti za njega, niti s njim
razgovarati?
Zarađujem li, uistinu, svoj kruh svojim rukama ili živim i „na tuđi račun“ i još sam nezahvalan/na? Koliko
sam, uistinu, marljiv/a i vrijedan/na i prevladavaju li takve karakteriste u opisu moje osobnosti? Koliko sam
angažiran/a na svome poslu, u kući, školi, kako zapravo, izvršavam svoje dužnosti i obveze, koristim li svoje
talente, jesam li pozoran i odgovoran tijekom dana u obavljanju svojih poslova? Kako izgleda moj radni dan,
moj dnevni (ne)red i (ne)raspored? Koliko se trudim da budem svet/a i nastojim li ostvariti savršenost po
uzoru na nebskog Oca, kako me i sam Isus Krist poziva?

ŽUPNI OGLASI
● U subotu, 27. ožujka 2021. vjeronauk je po sljedećem rasporedu u 8:30 za ministrante, u 9:00 za
prvopričesnike te u 10:00 za krizmanike u župnoj crkvi.
● U subotu, 27. ožujka 2021. u našoj župi bit će USKRSNA ISPOVIJED u 10:00 do 10:30 sati u
kapelicama kod sv. Martina i sv. Margarete, a od 10:30 do 12:00 sati u župnoj crkvi sv. Ane - svi
ste pozvani te potaknite svoje bližnje na sakrament pomirenja s Bogom i ljudima!
● 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. Sveta misa tog dana povodom svetkovine je u 18:00 sati, svi ste pozvani!
● Sljedeću nedjelju, 28. ožujka 2021. je CVJETNICA - nedjelja muke Gospodnje. Svi ste pozvani
doći na svetu misu u 7:30, 11:00 i 18:00 sati u župnoj crkvi sv. Ane, a u 9:00 sati kod sv. Martina
u Martinšćini i kod sv. Margarete u Peršavesi. Prije svake svete mise, moći ćete nabaviti maslinove
grančice.
● U petak, 26. ožujka 2021. u župnoj crkvi sv. Ane u 18:45 održat će se koncert KUD-ova koji
nam dolaze u goste. Svi ste pozvani!
● U župnom listiću imate ispisano 'Kako se ispovijediti?' i 'Ispit savjesti'.
● Nakon Uskrsa, krećemo s građevinskim radovima krečenja 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.
● Danas, na 5. korizmenu nedjelju, 21. ožujka 2021. iza svake svete mise bit će prikupljanje
dobrovoljnih priloga za Caritas!
● Kroz čitavu Korizmu traje humanitarna akcija'Košarica ljubavi' za najpotrebnije u našoj župi, svoje
pakete možete donjeti u župnu crkvu najkasnije do petka, 26. ožujka 2021.
● U subotu, 27. ožujka 2021. od 9:00 sati bit će slaganje i podjela paketa humanitarne akcije
'Košarica ljubavi'. Pozivam socijalno vijeće da se aktivno uključe u podjelu paketa za najpotrebnije!
● U srijedu, 24. ožujka 2021. u 19:00 sati pozivam pastoralno i ekonomsko vijeće na sastanak u
pastoralni centar.
● U srijedu, 24. ožujka 2021. nakon večernje svete mise bit će susret zajednice Marijina Legija.
Pozivam nove članove da nam se priključe!
● Svaki vaš dar za crkvu je uvelike dobrodošao. Hvala!
● Vjerski tisak - Glas koncila.

DAR ZA CRKVU: obitelj IVANA Šrajbeka, Velika Veternička 105; obitelj ŠEREMET,
Vinipotok 100D, obitelj STJEPANA Mutaka, Petrova Gora 9; obitelj JOSIPA Rizmana,
Vinipotok 64; DRAGICA Pakšec, Vojnovec 28; obitelj VLADIMIRA Rizmana, Vinipotok 64.
Hvala svima vama, dragi župljani, koji svojim molitvama i darovima pomažete u duhovnoj i
materijalnoj izgradnji ove naše župe! Račun u PBZ- u: HR4623400091 110687425.
UMRLI: ŽELJKO Jureković, 1967., Lobor;
JOSIP Markuš, 1957., Loborsko Završje.
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:
MARIJA
Korpar

