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SVETA OBITELJ - C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas, na drugi dan Božića,
slavimo sv. Stjepana, prvomučenika, a kako je prva
nedjelja po Božiću, slavimo i
blagdan Svete obitelji. U Svetoj
obitelji očituje se obiteljsko
trojstvo na zemlji: otac, majka i
djeca. Na današnji blagdan
Svete obitelji obilježava se i Dan
iseljenika, jer je i Sveta obitelj
doživjela iskustvo iseljeništva
prilikom bijega u Egipat.
o U ponedjeljak, na blagdan sv. Ivana, počinje blagoslov obitelji.
Raspored blagoslova po ulicama nalazi se na stoliću uz župni listić.
Ukoliko netko nije kod kuće u vrijeme redovitog posjeta i blagoslova
obitelji, može nam se naknadno javiti telefonom na broj župnog ureda
032/441-381. Rado ćemo doći. Sve one koji su se doselili na područje
naše župe molimo da ispune obiteljski list.
o U petak, na večernjoj misi obilježavamo Staru godinu, slavimo svetu
misu ZAHVALNICU – TE DEUM s osvrtom na proteklu godinu.
o U subotu, na Novu godinu, slavimo svetkovinu Svete Marije
Bogorodice i Dan mira. Svete mise su u župnoj crkvi u 11,00 i u 18,30
sati. Dakle, nema mise u 9,00 sati, i nema mise u kapelici sv. Roka.
o Najavljujemo predstavljanje knjige don Josipa Mužića "Cjepivo: da ili
ne. Moralno rasuđivanje u vrijeme korone", koje će se održati 5. siječnja
2022. Don Josip će predslaviti sv. misu u 18:30 sati, a potom će u 19
sati u Pastoralnom centru sv. Bone biti predstavljanje knjige.
o Preporučamo vam novi Katolički kalendar za 2022. godinu.
o Preporučujemo vam Glas Koncila i ostali vjerski tisak.
OTVORENA JE KAPELA TRAJNOG EUHARISTIJSKOG KLANJANJA
Podsjećamo da je crkva svetog Roka otvorena za trajno klanjanja pred
Presvetim otajstvom. Ovaj prostor milosti i sabranosti čovjeku u svakom
trenutku omogućuje molitvu i pronalazak mira koji dolazi od Božje
prisutnosti. Svi ste uvijek dobro došli!

Sveta Obitelj
U običnom govoru roditelji redovito kažu: “Imam sina”, ili: “Imam kćer”, odnosno:
“Imamo četvero djece”. Što to znači “imati dijete”? Može li se dijete posjedovati, imati,
može li se reći da netko ima dijete kao što ima neku stvar?
Naravno, ne. Upravo nam današnja Božja riječ govori o tome
kakav treba biti odnos djece prema roditeljima, ali osobito,
kakav treba biti stav roditelja prema djeci.
U prvom čitanju (1Sam 1,20-22.24-28) susrećemo povijest
Ane koja je bila nerotkinja, ali je nakon usrdne molitve rodila
sina. Dala mu je ime Samuel i ona sama daje značenje tome
imenu: “Izmoljen od Gospodina”, iako to etimološki i ne
odgovara. U svakom slučaju, Ana je snažno doživljavala da je
to dijete čisti Božji dar, da je od Boga izmoljeno, zato je
smatrala da je ispravno da toga svoga sina, kad je on bio
navršio tri godine, preda na službu u hram. Ova zgoda s Anom je samo jedan primjer
kako su Židovi stvarno shvaćali da je dijete dar Božji i kako dijete, zapravo, Bogu
pripada, kako ono nije “vlasništvo” svojih roditelja. To se osobito očitovalo kod sinova
prvorođenaca koji su se smatrali Božjim vlasništvom u potpunom smislu, tako da su
roditelji morali otkupljivati svojega sina, baš kao što su se otkupljivali robovi.
I taj se nauk proteže kroz cijelo Sveto pismo. Tako danas u drugom čitanju (1Sam
1,20-22.24-28) Ivan Apostol jednostavno veli: “Djeca se Božja zovemo i jesmo”. Na
svoj način Ivan utvrđuje i potvrđuje staro shvaćanje izraženo u psalmu: “Evo: sinovi
su Gospodnji dar, plod utrobe njegova je nagrada” (Ps 127,3). Doista, Bogu jedinomu
sve pripada! Od njega je sve, po njemu je sve i sve nalazi svoj konačni smisao u
njemu.
U Evanđelju je taj nauk doveden do potpune jasnoće. Čuli smo u evanđelju što se
zbilo (Lk 2, 41-52). U prvi mah nam može biti neobično da je Isus tolike neprilike
stvorio svojim roditeljima. On je ostao u Jeruzalemu dok su Marija i Josip, uvjereni
da je među rodbinom i on krenuo kući, otišli dan hoda. Kad su vidjeli da ga nema,
vratili su se u Jeruzalem. To su već dva dana kako ga nije bilo. Onda su ga tek
trećega dana našli u hramu. Dakle, dvanaestogodišnjeg dječaka nije bilo pet dana.
Možemo samo zamisliti koliko su se bili zabrinuli Marija i Josip. Nije, dakle, čudno da
Marija kori Isusa govoreći mu da su ga ona i Josip žalosni tražili. I sada dolazi ona
tvrda Isusova riječ: “Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca
mojega?” Koje značenje imaju te njegove riječi? Isus je, naravno poštivao Josipa kao
oca i Mariju kao majku, ali im daje do znanja da roditelji nisu najviši autoritet. Tu je
Bog, tu je Kristov nebeski Otac. I kasnije, kad je počeo propovijedati, Isus nije
dopuštao da bi njegova ljubav prema majci bila zaprekom onom poslanju koje je
primio od svoga Oca. Tako, jednom zgodom kad su Isusu bili rekli da izvan kuće gdje
je propovijedao čekaju njegova majka i braća, on je rekao da su mu majka i braća
oni koji njegovu riječ slušaju.
Danas nam se veoma važnom čini ova poruka. Djeca ne pripadaju svojim roditeljima,
djeca su roditeljima od Boga povjerena. Djeca nisu vlasništvo svojih roditelja. Djeca
nisu stvorena na sliku i priliku svojih roditelja, nego na sliku i priliku Božju. Djeca nisu
rođena zato da bi u svemu vršila volju svojih roditelja, nego volju Božju. Djeca nisu
pozvana sav svoj život usmjeravati prema svojim roditeljima, nego prema Bogu.

Djeca nisu rođena da bi uvijek i u svemu vršila volju svojih roditelja, nego zapovijedi
Božje. Djeca pogotovo nisu tu da ostvaruju neke ciljeve i ambicije koje roditelji nisu
mogli ili nisu znali ostvariti. Roditelji su, ako ćemo pravo, dobili zadatak od Boga da
u njegovo ime odgajaju svoju djecu pomažući im da se razviju u odgovorne ljude i
vjernike. Djeca su roditeljima od Boga povjerena, nisu im bespovratno dodijeljena.
Zato treba poštovati plan koji Bog ima sa svakim čovjekom i učiniti sve da naša djeca
rastu u ozračju ljubavi i prihvaćenosti.
POBOŽNOSTI …
• Molitva krunice
svakoga dana prije večernje sv. mise
• Antunovska pobožnost
utorkom prije večernje sv. mise
• Molitva časoslova srijedom u 18:15
• Pobožnost sv. Boni
srijedom prije večernje sv. mise
• Euharistijsko klanjanje
četvrtkom poslije večernje sv. mise

SUSRETI …
Za djecu…
• Glasnici sv. Bone subotom u 10
• Ministranti subotom u 11

Župna kateheza…
• 1. r. četvrtkom u 9 ili 15
• 2. r. utorkom u 9 ili 15
• 3. r. (A. Bauer) utorkom u 10 ili 16
• 3. r. (D. Tadijanović) četvrtkom u 9 ili 16
• 3. a r. (Mitnica) svaki drugi pon od 1617.15; 3.b svaka druga sri od 16-17.15
• 4. r. četvrtkom u 10 ili 16
• 5., 6. r. petkom u 16
• 7.r. petkom u 17

Za mlade…
• FRAMA petkom u 20:15
• VIS Damjan četvrtkom u 19:30

Za odrasle…
• Mješoviti zbor sv. Cecilije
utorkom i petkom nakon večernje mise
• Zajednica sv. Marte ponedjeljkom u 8
• Molitvene zajednice
ponedjeljkom nakon večernje mise
• Franjevački svjetovni red (OFS) prve
srijede u mjesecu nakon večernje mise
• Obiteljska zajednica treće srijede u
mjesecu nakon večernje sv. mise
• Zajednica Vjera i svjetlo
druge nedjelje u mjesecu u 17

MISE U KAPELAMA NAŠE ŽUPE
Sv. Rok - Centar
nedjeljom u 7:30 sati
Bl. Alojzije Stepinac - Mitnica
subotom u 8:00 sati
Bolnička kapela
zadnji četvrtak u mj. u 15:00 sati
Kapela Doma za starije i nemoćne
prvog četvrtka u mjesecu u 11:30

MISE I NAKANE
dan i spomen
sat nakana
Ponedjeljak
7:30 + Jakov i Matija Glamočak
27. prosinac 2021.
Ivan, apostol i
18:30 + Ivo Ramljak
evanđelist
Utorak
7:30 + Stjepan i Ratomir Plišo i Ruža Ivoš
28. prosinac 2021.
Nevina Dječica 18:30 + Mladen Andrić
Srijeda
7:30 + Na čast sv. Ivi
29. prosinac 2021.
Toma Becket
18:30 + Tomislav Vukas
Četvrtak
7:30 + Stipo Pole
30. prosinac 2021.
18:30 + Stipan Šimunović
Feliks, Srećko
Petak
7:30 + Zvjezdana, Ivan, Filip i Zoran
31. prosinac 2021.
+ Jelica, Igor, Mila i Petar Mikrut, i za
Silvestar, papa 18:30 zdravlje Ivana Mikruta
Subota
1. siječnja 2021.
Sveta Marija
Bogorodica
Nedjelja
2. siječnja 2021
Druga nedjelja po
Božiću

11:00 + Ruža Lukčević
18:30 + Marija Nosić
9:00 Pro populo
11:00 Za dobročinitelje samostana i župe
18:30 Zahvala sv. Antunu

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Jednom kršten zauvijek
Karolja Banožić (1948)
kršten. Dijete Božje.
VJENČANI
Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

Aktualno događanje

BLAGOSLOV OBITELJI
Svaka kršćanska obitelj – “Crkva u malom”
– želi da se u njenoj sredini nađe svećenik.
Svećenik pohađa obitelj unutar
redovitih pastoralnih posjeta, a i
drugim zgodama kad ga sama
obitelj pozove da zajedno s njim
proslavi koji značajan događaj
njena života, kao što je krštenje,
godišnjica braka i sl. To je prilika
za susret i razgovor o vjeri, o
vjerskom odgoju djece, o životu
župe i Crkve uopće. To je ujedno
prigoda da članovi obitelji
porazgovore o svojim osobnim
vjerskim problemima i razjasne
različita pitanja iz Biblije, vjerskih istina i drugih problema koji im se nameću kao
vjernicima. Dobro će biti da se za tu zgodu okupe i bližnji.
Ima i naročitih zgoda u životu obitelji kad svećenik može doći u posjete. Ako je npr. neki
član bolestan, svećenik će doći da ga okrijepi sakramentima pričesti i bolesničkog
pomazanja. Ukoliko je netko u obitelji na samrti, pozvat će svećenika da podijeli
popudbinu.
Kad se obitelj seli u novi stan, pozvat će svećenika da stan blagoslovi. Istina, blagoslov
ne ulazi u prostor stana, već se zaziva Božji blagoslov na članove koji će u tom prostoru
dijeliti dobro i zlo, da mogu kršćanski živjeti, uzajamno se radovati u zajedničkoj radosti
i jedni drugima biti potpora u žalosti.
Božićno i pobožićno vrijeme u mnogim je župama posebna prigoda kad dolazi svećenik
radi blagoslova kuće, odnosno stana. Dobro je da tada budu svi na okupu i zajednički
obnove svoju vjeru u utjelovljenog Sina Božjega. U gradskim sredinama dobro je
unaprijed sa svećenikom dogovoriti blagoslov. Radi učvršćenja jedinstva obitelji koje
žive u istoj zgradi ili mjestu, blagoslov se može obaviti za više obitelji koje se okupe na
prikladnu mjestu. Djelotvornost tog blagoslova ovisi o vjeri i otvorenosti svih članova
Kristu koji ih uvijek poziva da svoj život provede u njegovu Duhu.
Ako nije moguće da svećenik dođe u božićno vrijeme, taj blagoslov kuće ili stana može
se dogovoriti i u drugo bilo koje vrijeme.
Uredovno vrijeme župnog ureda:
Ponedjeljak - petak: 8:00 – 15:00; subota: 8:00 – 12:00 sati. Tel. 032/441-381
Izdaje: Župa sv. Filipa i Jakova, www.filipjakov-

