GLAS ŽUPE SV. JOSIPA RADNIKA

DOGAĐAJI TIJEKOM LJETA
13.06.—Proslava sv. Antuna Padovanskoga, zaštitnika samostana
15.06.— Svetkovina Presvetog Tijela i Predragocjene Krvi Kristove Tijelovo, procesija nakon večernje svete mise. Prvopričesnici dolaze u prvopričesničkim haljinama. Krizmanici su također obvezni doći.
21.06.-25.06.— duhovno-rekreativni program za obitelji na Cresu
25.06.—Proslava Presvetog Srca Isusova u Tišini Erdetskoj. Sveta misa u
11.30 sati
02.07.—Mlada misa fra Ivana Lotara, našeg fratra u Vinkovcima
20.07.—Proslava svetoga Ilije u Hrastelnici. Sveta misa u 9.00 sati
26.07.—Proslava sv. Ane, suzaštitnice župe i zaštitnice udruge Hrvatska
žena—Ogranak Galdovo. Sveta misa u 19.00 sati
31.07.-07.08.—Duhovno—rekreativni ljetni kamp za djecu na Cresu
07.08.-14.08.—Franjevačka duhovna obnova za mlade na Cresu

16.08.—Imendan župnika i gvardijana
19.08.—Biskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu. Cijena 60,00 kuna.
20.08.—Sveta misa zahvalnica za primljene milosti na hodočašću u Mariju
Bistricu. Svete mise na svim filijalama.

SVETE MISE RADNIM DANOM

TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA
SAMO U 7.00 SATI UJUTRO!
Izdaje: Župa sv. Josipa Radnika, Velebitska 14, Sisak
e-mail: svjosipradnik@gmail.com, tel. (044)742-725; Odgovara: fra Roko Bedalov, župnik
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VRIJEME GODIŠNJIH ODMORA
Jer nemoguće je odmoriti tijelo ako je
duša opterećena ili ako je savjest teško pogažena. Tijelo će biti zgrčeno, krvne žile će
se stisnuti ako u čovjeku postoji strah zbog
njegovih grijeha ili nedaća, ako on nekoga
mrzi ili je nekoga klevetao. Svaka krivica
uzrokuje osjećaj kazne, čovjek osjeća da je
ugrožen, da ga svatko može obezvrijediti,
postidjeti, kazniti.
Stoga je pokajanje i obraćenje, korjenito
mijenjanje svoga mišljenja i odnosa prema
ljudima, stvarima i Bogu, način kako da
dođemo do potpunog odmora. Ako te netko iz tvoje blizine neprestano okrivljava,
ako te stalno opominje, ako te smeta ili ti
ide na živce, ako nekoga ne možeš podnijeti, onda godišnji odmor za tebe neće biti
opuštanje nego stalna napetost. Ako imaš
neki neriješeni zadatak, ako si iza sebe ostavio važne nedovršene poslove, neokajano
zlo, posvađanost s nekim i opterećenu savjest pred Bogom – onda ti je uzalud tražiti
odmor.
Pravi odmor za vjernika počinje dobrom
ispovijedi. Na taj način on skida teret svoje
prošlosti, raskida neprijateljstvo s Bogom,
stupa u takav odnos prema Bogu koji ga
odmara. „Dođite k meni svi vi izmoreni i
opterećeni i ja ću vas odmoriti“, rekao je
Isus. Ako nakon ispovijedi u molitvi Isusu
predaš u ruke sve svoje strahove, ako mu
kažeš istinu o svom odnosu s ljudima, ako
mu izrekneš čega se bojiš, a čega se stidiš,
kojih se bolesti strašiš, za što nisi siguran da
je ispravno u tvom životu, ako mu, dakle,
predaš čitavoga sebe, nesvjesnog, podsvjesnog i svjesnog, i rekneš mu da on bude
gospodar, da on bude snaga tvoje nove
osobnosti – tad ćeš biti na izvorištu odmora i olakšanja, tad će ti se duša stopiti s Bogom i tvoji će se umori preseliti na Isusa
koji je jedini Spasitelj tvoga života.

Kao što je potrebno svome tijelu i živcima
dati puno vitamina, dobre i zdrave hrane,
zraka i šetnje, kretanja i plivanja, tako je
potrebno da se iz mašte izbace negativne,
užasne i mračne slike koje si primio gledajući filmove ili upadajući u nečasne situacije. Treba svoju maštu usmjeriti na cvjetne
proplanke, na ljepotu dječjih očiju, na razgovore s časnim i simpatičnim ljudima.
Potrebno je početi misliti pozitivno i čestito, potrebno se učvrstiti na onom životnom prostoru na kojem možeš graditi budućnost. Potrebno je dobro razmisliti o
svom dosadašnjem životu i vidjeti kakve
perspektive takav život može imati u budućnosti. Ako kao čovjek ne vidiš neku
svijetlu budućnost, vrijeme je da počneš
temeljito drugovati s Bogom, kako bi ti on
omogućio takvu budućnost. Potrebno je
odlučiti se za bolji i drugačiji život prema
ljudima, Bogu i prema sebi. Time će tvoja
volja postati dobra i snažna.
Potrebno je u svoje srce unijeti plemenite,
vedre, svijetle, dobre i sućutne osjećaje.
Gledajući oko sebe i slušajući dobru glazbu, promatrajući sunčani, proljetni ili ljetni
dan, gledajući kako je priroda rascvjetala i
dobra, čitavo će se tvoje biće napuniti vedrinom koja zahvaljuje Bogu što postoji. No,
ipak je najvažnije, želiš li se odmoriti, poći
u susret jedinstvenom čovjeku ljudske povijesti Isusu iz Nazareta. On je uzeo na
sebe sve bolesti, sva neprijateljstva koja
prijete, sve krivice, sve neprilike života, sve
čega se stidiš i bojiš, sve neuspjehe tvoga
života, sve promašaje i besciljnosti, sve ono
što je u tvom životu besmisleno i sve to
uništio, a tebe oslobodio da možeš iznova
početi živjeti. Ako u njegovu društvu budeš
provodio svaki dan, doživjet ćeš kako se
svestrano odmaraš i kako u tebe ulaze nove
snage i kako postaješ čovjek budućnosti,
koji osjeća radost i sreću života. (T.I.)
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10 KRŠĆANSKIH FILMOVA

ZA POGLEDATI NA GODIŠNJEM ODMORU
1. Compelled by Love (Obuzeta
ljubavlju)
Dokumentarac o životima Rollanda i
Heidi Baker. Njihova služba mijenja
Mozambik.
2. Finger of God (Prst Božji) / Furious Love (Žestoka ljubav) / Father of lights (Otac svjetala) trilogija
Darren Wilson putuje po svijetu snimajući što Bog radi. Rezultati ovih
filmova nisu samo izazovi i uzbuđenja, već otkrivanje Boga koji nije dalek i dosadan već živ i aktivan više no
što ste ikada mogli zamisliti.
3. Holy Ghost (Duh Sveti)
Darren je odlučio prepustiti vodstvo i
scenarij Duhu Svetome i uz pomoć
ostalih članova tima snimio je izuzetno zanimljive priče. U filmu se pojavljuju članovi metal benda Korn, glazbenik Lenny Kravitz, Kim Walker
Smith, pjevačica kršćanskog benda
Jesus Culture, poznati evangelizator
Todd White i mnogi drugi.
4. God’s Not Dead (Bog nije mrtav)
Kako dokazati da Bog postoji? Priča
o mladiću Joshu koji dolazi na studij i
tamo susreće profesora koji na svom
kolegiju filozofije studentima daje
zadatak da napišu radnju na temu
zašto je Bog mrtav. Josh se usprotivi i
dobije novi zadatak: mora napisati
radnju na temu zašto Bog nije mrtav i
uvjeriti u to profesora i čitav razred,
inače pada predmet.
5. Fireproof (Vatrootporan)
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Brak Caleba i Catherine Holt u krizi
je i oni se odluče razvesti. Međutim,
Calebov otac John predloži sinu da
odgodi rastavu 40 dana i prati postupak pod imenom “Ljubavni izazov”
koji je smišljen kako bi se Caleb i
Catherine ponovno zavoljeli.
6. Facing the Giants (Vjerom do
pobjede)
Grant Taylor (Alex Kendrick) je već
šest godina trener srednjoškolske football momčadi, Shiloh Eagles, i u
cijelo to vrijeme nije uspio izboriti
niti jednu pobjedu. Nakon što mu
glavna zvijezda napusti ekipu perspektiva nadolazeće sezone još je gora. Tri početna poraza mu uzrokuju
daljne probleme jer očevi nekolicine
igrača žele odvesti svoje sinove u bolje momčadi. U teškim se trenucima
okreće vjeri kao posljednjem utočištu
u nadi da još nije sve izgubljeno.
Iako je sniman sa budžetom od samo
100 000$ “Facing the Giants” je uspio zaraditi preko 10,000,000$. Zanimljivo je da u filmu nisu glumili profesionalni glumci već dobrovoljci iz
crkve.
7. Courageus (Hrabri)
Radnja filma odvija se oko četvorice
pouzdanih policajaca koji dobro obavljaju svoj posao, no u druženju
shvate da su loši očevi. Nakon tragedije u obitelji jednog od policajaca
suočavaju se sa teškom odlukom koja
će odrediti njihove živote. Štititi ulicu
je sada sporedna stvar za te ljude, oni
odlučuju odgajati djecu u poštovanju
prema drugima i Bogu.
8. Unconditional (Bezuvjetno)
Samantha je izgubila vjeru nakon joj
je muž brutalno ubijen. Odlučuje uzeti stvari u svoje ruke, ali joj se život
mijenja nakon što susreće prijatelja iz
djetinjstva.

9. Heaven Is For Real (Raj je stvaran)
Temeljen na istoimenom bestseleru,
film “Heaven Is For Real” ekranizacija
je istinite priče o čovjeku iz maloga
grada koji mora pronaći hrabrost i uvjerenje da sa svijetom podijeli sinovo
čudesno iskustvo koje mu je promijenilo život. Njegov sin Colton tvrdi da je
posjetio raj tijekom kliničke smrti. Colton opisuje detalje svog čudesnog putovanja i govori o stvarima koje su se
dogodile prije njegova rođenja… Stvarima koje nije nikako mogao znati.
10. Unstoppable (Nezaustavljiv)
Inspiriran smrću svog bliskog prijatelja
koji je umro od raka sa samo 15 godina, Kirk Cameron kreće u potragu za
odgovorom na pitanje “Gdje je Bog u
našim tragedijama?”

5 KRŠĆANSKIH KNJIGA ZA
PROČITATI NA GODIŠNJEM
ODMORU
1. Francine Rivers: Nespomenuta
Omiljena autorica Francine Rivers u
ovomu dirljivom romanu donosi nam
biblijsku pripovijest o ljubavi Bat-Šebe
i Davida, priču o preljubu i potrazi za
oproštenjem.
Nespomenuta je biblijska priča o strasti
i moći, bitkama na bojnim poljima i u
ljudskim srcima, koja progovara o posljedicama naših izbora, potrebi za
oproštenjem i pronalaskom konačnoga
ispunjenja – vječnim temama koje su
jednako važne u svim vremenima i na
svim mjestima. Zorno dočaravajući
teške nutarnje borbe svojih junaka te
razoran utjecaj strasti, moći i vlasti na
ljudsku dušu, Francine Rivers istodobno jasno oslikava Božju ljubav i mi-

losrđe prema onima koji su potrebni
iskupljenja.
2. Tim Guenard: Jači od mržnje
Ova šokantna životna ispovijest donosi
istinitu priču o potrazi jednoga izgubljenog ranjenog djeteta za ljubavlju i
životom u punini. Njegove su riječi
izravne i snažne, riječi čovjeka koji je
živio na samomu dnu i iz njega se izdigao, riječi koje donose poruku nade da
svaki čovjek, ma koliko bio ranjen, može oprostiti, može voljeti i, nadasve, da
je svaka ljudska osoba vrijedna ljubavi.
3. Robert Hugh Benson: Gospodar
svijeta
Roman Gospodar svijeta Roberta Hugha Bensona po mnogima je najproročanskije djelo u svjetskoj književnosti,
koje na vrlo slikovit i uzbudljiv način
prikazuje svijet posljednjih vremena u
kojemu prikriveni sekularistički totalitarizam neprimjetno zarobljava ljude,
uništava vjeru i pripravlja put Antikristovoj vladavini.
4. Éloi Leclerc: Pjesma stvorova
Pjesma stvorova svetoga Franje Asiškoga jedna je od najpoznatijih i najpjevanijih molitava na svijetu. U ovome
nam novom izdanju, Éloi Leclerc pomaže uvidjeti duboke pokretače ove
molitve.
5. Władysław Kluz: 47 godina života
Dvojica talentiranih dječaka, obojica
katolici, obojica ministranti koji su sanjali o svećeništvu, i kako će kad odrastu promijeniti svijet. Prvi je umro u 47.
godini života u Auschwitzu kao dobrovoljac bunkera gladi, bio je to sv. Maksimilijan Kolbe, a drugi, Rudolf Höss,
postao je nacistički časnik i zapovjednik Auschwitza, odgovoran za oko tri
milijuna života, po završetku rata osuđen na smrt vješanjem i smaknut ispred vlastite rezidencije u Auschwitzu
u 47. godini života.
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