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C RKVENI KALENDAR I RASPORED SV . M ISA OD 10.09. DO 17. 09. 2017.
NEDJELJA
10. rujna
XXIII. NEDJELJA KROZ
GODINU

09.00
10.00
11.30
19.00

PONEDJELJAK
11. rujna
sv. Hijacint Rimski

07.00

UTORAK
12. rujna
Ime Marijino

07.00

Kumulativne

19.00

Kumulativne

SRIJEDA
13. rujna
sv. Ivan Zlatousti

07.00

ČETVRTAK
14. rujna
Uzvišenje sv. Križa

07.00
19.00

+ ob. Prnjak i Pejčinović

PETAK
15. rujna
Gospa Žalosna

07.00

Kumulativne

19.00

Kumulativne

SUBOTA
16. rujna
Sv. Kornelije

07.00

NEDJELJA
17. rujna
XXIV. NEDJELJA KROZ
GODINU

Hrastelnica
Galdovo: za župu i župljane
Tišina Erdetska

Galdovo: +Ivan i Jela Bogović i + Anđelko, Anđelka

19.00

19.00

+ Željko, Gordana i Ivica Ivoš

19.00

+ Lucija i Miloš Zrnić

9.00
10.00
10.00
11.00
19.00

Hrastelnica
Galdovo: za župu i župljane
Palanjek
Tišina Erdetska
Galdovo: + Vladimir Tominac

NOVI RASPORED SVETIH MISA
Od slijedeće nedjelje, 17.09.2017. godine uvodimo novi raspored svetih misa. Raspored vrijedi za
svaku nedjelju:
Galdovo: svete mise su 10.00 sati i 19.00 sati
Hrastelnica: sveta misa je u 09.00 sati
Palanjek: sveta misa je u 10.00 sati (svaku nedjelju)
Tišina Erdetska: sveta misa je u 11.00 sati (svaku nedjelju)
FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED—u ponedjeljak, 11.09. ima svoj redoviti susret koji započinje u 16.30 sati.
ZAZIV DUHA SVETOGA—u srijedu u 12.00 sati je sveta misa Zaziva Duha Svetoga za početak nove školske godine.
KRIŽEVO U SISKU—proslava je u četvrtak, 14. rujna u sisačkoj Prvostolnici u 19.00 sati, svetu misu predslavi mons. Mile Bogović, gospičko-senjski biskup u miru. Proslavi prethodi trodnevna duhovna obnova
koju predvode fra Vlado i fra Ivan. Program pogledajte na plakatu.
PASTORALNO I EKONOMSKO VIJEĆE-sastanak je u srijedu u 20.00 sati. Pozivamo sve članove da se odazovu na sastanak.
GODIŠNJE ŽUPNO KLANJANJE—je slijedeću nedjelju, 17.9. Klanjanje započinjemo nakon svete mise u
10.00 sati i nastavljamo sve do večernje svete mise. U 18.00 sati bit će zajednička molitva pred Presvetim
oltarskim sakramentom.
HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE—organiziramo župno hodočašće u Međugorje, od 6. do 8. listopada. Cijena je 360,00 kuna po osobi. Zainteresirane molimo da se prijave u sakristiji ili župnom uredu.
Izdaje: Župa sv. Josipa Radnika, Velebitska 14, Sisak; e-mail: svjosipradnik@gmail.com; tel. (044)742-725;
Uredio: fra Vladimir Vidović, župni vikar; Odgovara: fra Roko Bedalov, župnik

D VADESET

G OD . II., br. 34., 10. RUJNA 2017.
I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

PRIONUTI UZ BOGA
Radost evanđelja ispunja srce i čitav život svakog onog koji susretne
Isusa. Oni koji prihvate njegovu ponudu spasenja oslobođeni su od grijeha, žalosti, duhovne praznine i
osamljenosti. S Isusom Kristom radost se uvijek iznova rađa“ (papa
Franjo, Evangelii gaudium, br. 1).
4. rujna 2017. godine oglasilo se
zvono i najavilo početak nove školske, katehetske i pastoralne godine.
U ovome uvodniku želim pozdraviti
sve vas dragi župljani, nakon ljetne
pauze u izlaženju župnoga listića, te
vam svima zaželjeti blagoslovljen
početak. Obrazovanje je jako važno
u životu svakoga od nas. U školi, na
fakultetu, u crkvi i na radnom mjestu učimo zajedno živjeti, razgovarati, slušati i međusobno se poštivati.
Obrazovanje k tomu uvodi u nove
spoznaje, proučava narodne, kulturne i vjerske korijene, pomaže otkrivati zakone upisane u prirodi i u
ljudskoj naravi. Nadalje, obrazovanje pomaže rasti u dobroti i plemenitosti, te učenjem i radom humanizira vrijeme i prostor u kojem živimo. Valja, međutim, imati na umu
da se školsko odgojno djelovanje ne
može smatrati ‘čudotvornim lijekom’ kojim bi se rješavalo probleme
suvremenog čovjeka i društva. Školi
su potrebne obitelji bez čije suradnje
nema cjelovitog odgoja. Obitelj i
roditelji, naime, prvi su i glavni odgojitelji djece. Uz njihovu pomoć
djeca stječu prve spoznaje i temeljne
krjeposti. Zato potičem vas roditelji,
uključite se aktivno u rad škole i u
djelovanje župe u kojoj se odgajaju

vaša djeca. Radujte se njihovim uspjesima, a o vašoj djeci razgovarajte
s nastavnicima i odgojiteljima kako
bi im skupa mogli pomoći kad se
nađu u problemima. Posebice pak,
dragi roditelji, molite skupa sa svojom djecom, sudjelujte zajedno na
nedjeljnoj svetoj misi i potičite ih na
dobro sa svom strpljivošću i blagošću. I Bog će blagosloviti vaš trud
i nastojanje.
Također u novu pastoralnu godinu
krećemo i sa novim snagama. Odlukom provincijalnog ministra fra Josipa Blaževića samostansko bratstvo
je dobilo novoga člana, a dekretom
sisačkog biskupa mons. dr. Vlade
Košića župa novoga župnog vikara,
fra Ivana Lotara. Fra Ivan je rodom
iz Vinkovaca, ovogodišnji mladomisnik koji upravo u ovoj biskupiji i u
ovoj župi započinje svoje svećeničko poslanje.
Nova pastoralna godina prilika je i
za novi početak. Ukoliko promatramo naš život kao jedno hodočašće,
u ograničenom i vremenu i prostoru, prema vječnosti onda živimo
ovaj život trajno usmjereni prema
Bogu. Prionimo svim svojim srcem,
svim svojim snagama za izgradnju
Božjega kraljevstva već ovdje na
zemlji. Gospodin nam je darovao
jedne drugima, darovao nam je različite darove, slobodno ih koristimo
za svjedočenje i širenje Radosne vijesti svim ljudima bez iznimke. Ne
zaboravi dragi čitatelju, snaga naše
župne zajednice ovisi o snazi njezinog najslabijeg člana.
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Čitanje Knjige proroka Ezekiela

DRUGO ČITANJE (Rim 13, 8-10)
Ispunjenje Zakona jest ljubav.
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Ovo govori Gospodin:
»Tebe sam, sine čovječji,
postavio za stražara domu Izraelovu:
kad čuješ riječ iz mojih usta,
opomeni ih u moje ime.
Reknem li bezbožniku:
'Bezbožniče,umrijet ćeš!’ –
– a ti ne progovoriš i ne opomeneš
bezbožnika da se vrati od svojega
zloga puta, bezbožnik će umrijeti
zbog svojega grijeha,
ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke.
Ali ako bezbožnika opomeneš
da se vrati od svojega zloga puta,
a on se ne vrati sa svojega puta
on će umrijeti zbog svojega grijeha,
a ti si spasio život svoj.«
Riječ Gospodnja.

Braćo:
Nikomu ništa ne dugujte, osim da
jedni druge ljubite.
Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne
ubij!
Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja
druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi:
Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini.
Punina dakle Zakona jest ljubav.
Riječ Gospodnja.

OTPJEVNI PSALAM (Ps 95, 1-2.6-9)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa
sobom još jednoga ili dvojicu, neka
na iskazu dvojice ili trojice svjedoka
počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne
posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve
ne posluša, neka ti bude kao poganin
i carinik.
Zaista, kažem vam, što god svežete
na zemlji, bit će svezano na nebu; i
što god odriješite na zemlji, bit će
odriješeno na nebu.
Nadalje, kažem vam, ako dvojica od
vas na zemlji jednodušno zaištu što
mu drago, dat će im Otac moj, koji je
na nebesima. Jer gdje su dvojica ili
trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja
među njima.«
Riječ Gospodnja.

Pripjev: O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!
Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Gospodinu
koji nas stvori! Jer on je Bog naš, a mi
narod paše njegove, ovce što on ih
čuva.
O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji gdje me
iskušavahu očevi vaši, iskušavahu me
premda vidješe djela moja.«

EVANĐELJE (Mt 18, 15-20)
Ako te posluša, stekao si brata.
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

SVETAC TJEDNA
IME MARIJINO
12. rujna

Blagdan Imena Marijina, (Marijin
imendan), spominje se 1513.g., kao lokalni blagdan u španjolskoj biskupiji
Cuenca, a potom se proširio na cijelu
Španjolsku i Napuljsko kraljevstvo. Papa Inocent XI. proširuje ga na cijelu
Crkvu i to kao “dan pobjede”, na spomendan velike pobjede kršćanske vojske nad Turcima kod Beča 1683.
Dolazak Turaka sve do Beča bila
je ozbiljna prijetnja cijelom Zapadu.
Kada je turska vojska opsjela Beč, bečke crkve bile su prepune vjernika koji
su vapili Mariji za pomoć: “Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas!” Pobjeda
je izvojevana 12. rujna 1683.g., nakon
što su na bojište prispjele poljske čete
na čelu s poljskim kraljem Janom Sobieskim. Na dan presudne bitke vojska je
sudjelovala na misi. Molila se i krunica,
a u boj se krenulo s pouzdanjem u sve-

to i nepobjedivo Ime Marijino. Nakon
mise i molitve kralj je došao pred svoje
vojnike i rekao: “Pouzdavajući se u
sveto i nepobjedivo Ime Marijino, hrabro naprijed!” Uz moćni Marijin zagovor neprijatelj je pobijeđen, a poljska
vojska pobjedonosno je ušla u Beč.
Pobjeda je bila početak sloma velike
turske sile.
Na Zapadu istu vjeru izriče molitva “Zdravo Kraljice”, koja se pripisuje
Hermanu Grbavcu (+1054.). Ta se vjera u zapadnoj ikonografiji, počevši tamo od XIII. st., izriče na slikama koje
prikazuju kako Gospa svojim plaštem
pruža sigurnu zaštitu onima koji joj se
u obranu utječu.
I naši hodočasnici u Mariju Bistricu pjevaju još i danas: Sa svojim svetim
plaštem Ti zakrili nas, O Marijo Bistrička,
moli se za nas!
I mi danas, s naraštajima prije
nas, vjerujemo da je opravdano i spasonosno častiti Ime Marijino.

Što znači Crkva?

Iz Katekizma Katoličke Crkve

PRVO ČITANJE (Ez 33, 7-9)
Ako bezbožnika ne opomeneš, krv njegovu
tražit ću iz tvoje ruke.

G OD . II., br. 34., 10. rujna 2017.

Svi koji smo kršteni i vjerujemo u Boga, od Boga smo pozvani. Zajedno
smo Crkva. Krist je, kako Pavao kaže,
Glava Crkve. Mi smo njezino tijelo.
Kad slušamo Božju riječ i primamo
sakramente Krist je u nama i mi smo u
njemu—to je Crkva. Crkva nije nikada tek obična institucija, nikada nije
tek službena Crkva koju bi se moglo
odgurnuti od sebe. Pogrješke i ljage
Crkve nas ljute, ali se od nje ne možemo udaljiti jer se Bog neopozivo
odlućio da je ljubi i unatoč svim grijesima njezinih pripadnika ne napušta
je. Crkva je Božja prisutnost među
ljudima. Stoga je moramo ljubiti.

Zrnca mudrosti
Čudno je kako je malo potrebno
da budemo sretni.
A još je čudnije
kako nam to malo
najčešće i nedostaje.
Ivo Andrić

