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GLAS ŽUPE SV. JOSIPA RADNIKA

C RKVENI KALENDAR I RASPORED SV . M ISA OD 22.10. DO 29. 10. 2017.
09.00
10.00
10.00
11.00
19.00

Hrastelnica
Palanjek
Galdovo: za župu i župljane
Tišina Erdetska
Galdovo: + Francika i Božidar Korzo

PONEDJELJAK
23. listopada
sv. Ivan Kapistranski

07.00

+ Ružica Sabadi

19.00

+ Pejo, Jelica i Marinka Bartulović

UTORAK
24. listopada
sv. Antun Claret

07.00

Kumulativne

19.00

Kumulativne

SRIJEDA
25. listopada
sv. Krispin

10.00

po nakani

19.00

+ Zdravko i +obi. Vlahinić

ČETVRTAK
26. listopada
sv. Demetrije Srijemski

07.00
19.00

+ Dragutin Perković

PETAK
27. listopada
sv. Frumencije

07.00

Kumulativne

19.00

Kumulativne

SUBOTA
28. listopada
sv. Šimun i Juda Tadej

07.00

NEDJELJA
22. listopada
XXIX. NEDJELJA KROZ
GODINU

NEDJELJA
29. listopada
XXX. NEDJELJA KROZ
GODINU

19.00
10.00
19.00

Galdovo: za župu i župljane
Galdovo: +Ljubica i Nikola Takač

PRODAJA MANDARINA—ovu nedjelju prodajemo mandarine za potrebe liječenja Emanuela Kolića.
NEDJELJA ZAHVALNICA—svete mise su samo u župnoj crkvi. Pozivamo sve koji žele darovati za
uređenje prostora u i oko crkve stvari poput bundeva, povrća, kukuruzovine, i svih ostalih plodova
s naših polja, a posebno kruha da donesu u crkvu do petka jer ćemo u petak uređivati prostor.
Također svi koji želite i možete dođite nam pomoći u petak poslije 15 sati. Također dolazi nam
zbor iz Vinkovaca u goste pa se preporučamo da ih počastimo. Budimo dobri domaćini.
ŽUPNA KATEHEZA—u srijedu župnu katehezu imaju 5. razredi u 15.30 sati, 6. razredi u 16.30 sati i
7. razredi u 17. 30 sati. U Hrastelnici je župna kateheza subotom u 9.00 sati, a u Tišini u 10.00 sati.
PRVOPRIČESNICI— imaju katehezu u petak u 9.00 sati.
KRIZMANICI—imaju katehezu u ponedjeljak u 16.00 sati.
ZBOR MLADIH—proba pjevanja je srijedom u 20.00 sati i nedjeljom u 18.00 sati.
EUHARISTIJSKO KLANJANJE—četvrtkom nakon večernje svete mise.
ŽUPNI ZBOR—proba pjevanja je u petak poslije večernje svete mise.
SUSRET ZA MLADE—u petak u 20.00 sati. Pozivamo srednjoškolce i sve ostale mlade. Tema susreta je: Susret na zdencu.
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
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NEDJELJA KROZ GODINU

D VADESET I D EVETA

LAŽNA BRIGA
Ponekad dođe trenutak ili trenutci
u životu kada ti se sve što radiš čini
besmislenim. Ne pronalaziš unutarnje zadovoljstvo u onome što radiš i
doslovce neke stvari odrađuješ. To
je tako u svim zanimanjima. Otkriti
smisao u besmislu, vidjeti ljepotu u
svemu, otkivati tragove Božje dobrote i ljubavi u svim stvarima i najviše osobama s kojima se družimo, u
kojima se krećemo. To je prvotni
poziv nas kršćana i vjernika. Ponovno otkriti svu ljepotu našega kršćanskog poziva, svu uzvišenost našeg
kršćanskog dostojanstva i svojim
životom svjedočiti svoju pripadnost
Isusu Kristu i Njegovoj Crkvi.
Postoji nekoliko prepreka koji nas
ograničavaju i sputavaju u našem
življenju novosti Radosne vijesti.
Prva je naša naviknutost na kršćanski ambijent, nešto što ćemo u najširem smislu reći, kršćanska tradicija.
Nažalost zadržali smo formu ono
izvanjsko i manje bitno u svim našim vjerskim činima. Puki vjerski
formalizam, religioznost bez Boga.
Gledajući poneke naše obrede čovjek se pita ima li u njemu uopće
mjesta za Boga. Svete sakramente
koji nas približavaju i suobličavaju
sa Isusom Kristom sveli smo na
prazne gozbe, skupocjene darove.
Nebitno je postalo bitno i važno.
Druga opasnost , prepreka za
naš zauzetiji vjernički život je vjerksa indiferentnost. Čovjek današnjice je u potpunosti ravnodušan za
stavrnost koja ga okružuje, a osobito nejgova ravnodušnost dolazi do
izražaja u vjerskim pitanjima. Bolni
su primjeri vjerske zapuštenosti i ne

brige za osobni duhovni rast, za
vjerske sadržaje pri tome se pravdajući raznim izgovorima. Najčešći pri
tome upirući prst u zaređene službenike crkve pronalazeći u njima isključive i jedine krivce za vjersku
nezainteresiranost i ne brigu. Da
trebaju u crkvi stvari biti transparentnije trebaju, da poneki vjerski službenici nisu vjerodostojni svjedoci
nisu, da bi puno stvari moglo u toj
našoj crkvi biti bolje, siguran sam da
bi. Ali zar ne uviđate upravo u ovome veliku đavolsku zamku, perfidnu
i divno upakiranu s jasnim ciljem
odvođenja duša u vječnu propast.
Svi oni koji nevjerodostojno (ne)
žive svoje poslanje odgovarat će za
svoja (ne)djela. Ali nama ostalima to
ne može biti opravdanje za vlastito
nedjelovanje, nezainteresiranost.
Naprotiv, pozvani smo izgrađivati
Mistično Tijelo Kristovu, Crkvu
svojim dobrim djelima, zauzetim
življenjem i svjedočenjem. Ne upirući pri tome prst u onoga drugoga
nego gledajući i otkrivajući u njemu
ljubljeno dijete Božje. Uvijek je bilo
i bit će onih koji pod krinkom vjerskoga tobože žele nešto razjasniti, a
zapravo samo traže priliku za osuditi. Dati porez caru ili ne? Tipično
farizejsko pitanje svih vremena. Treba li Crkva izreći svoj stav i mišljenje o aktualnim zbivanjima u društvu? Ili treba šutjeti? Zatvorena u
svoje okvire. Treba i mora. Odgovorio nam je Isus u današnjem Evanđelju. Vjerodostojno i zainteresirano
pratimo što se događa oko nas i
svjedočimo.
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VEČER S BOGOM
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U petak je održana prva Večer s
Bogom u našoj župi. Bilo je izvanredno lijepo. Djelić atmosfere možete vidjeti na Facebook stranici
župe. Ovdje vam donosimo samo
jedan mali ulomak iz kateheze. Pozivamo te također da ne propustiš naš
slijedeći susret koji će biti
17.11.2017. s početkom u 20.00
sati.

kojoj se nalazimo.
Deset zapovijedi, Dekalog ili Deset riječi — u svojemu je izvornu
obliku sročen jednostavno. Svojom snagom on nadilazi prostor i
vrijeme, vrijedi za svaku zemlju, za
svako doba, za svaki društveni oblik i za svaku civilizaciju. Temelj je
mirna i sređena suživota među ljudima. One brane i uzdižu čovjekovo dostojanstvo te odgajaju čovjeka za istinsku slobodu i za život
zajedništva s Bogom i s bližnjima.

Život u slobodi

Povelja slobode

Zapovijedi koje su nam darovane trebamo provoditi u svome
životu izbjegavajući pri tome jednu
veliku napast, a ta je da naviještamo zapovijedi moralizirajući. U
zapovijedima treba otkrivati putove slobode koje nas vode prema
Gospodinu. Moralno ponašanje
jest odgovor na prvi korak ljubavi
koje nam Bog daruje.
Živeći i izvršavajući zapovijedi pokazujemo drugima kako je
moguće živjeti po zakonu koji je
Bog upisao u srce svakoga čovjeka. To će biti najbolje svjedočanstvo življenja slobode na koju smo
pozvani i u koju nas zapovijedi
uvode.
Nemojmo gledati druge koji
ne izvršavaju zapovijedi i pri tome
im govoriti o tome kako će vjerojatno propasti jer ne izvršavaju
propise. Naprotiv, shvatimo zapovijedi kao upute koje nas uvode u
uspješan život u slobodi i dostojanstvu ljudske osobe. Započnimo
živjeti po zapovijedima, bilo kao
pojedinci ili zajednica i učinit ćemo
svijet boljim mjestom jer i mali
tračak svjetla rasvjetljuje tminu u

Deset zapovijedi velika su
povelja slobode i putokaz Božjemu narodu kroz povijest. Dekalog
je polazište, jezgra i svrha svih zakona. Sadrži vrednote koje su trajne i vječne: obrana života, slobode, pravde, čovječnosti. Dekalog
neće dakle biti upisan na kamenim
pločama, nego »prstom desne Očeve«, Duhom svetim u srcima
vjernih da donese »plodove Duha:
ljubav, radost, mir, velikodušnost,
uslužnost, dobrotu, vjernost, blagost, uzdržljivost« Za židovstvo
Dekalog je sažetak teologije i religioznoga života. Za Isusa i Pavla
on je životni oblik i uvjet za ulazak
u Kraljevstvo Božje. Za otačku
predaju Dekalog je temeljni oblik
života kršćanina koji u njemu otkriva zapovijed ljubavi. On za sva
vremena ostaje velika povelja kršćanske etike i istinskih vrednota.
A što je Dekalog za tebe?

FRANJEVAČKE PUČKE MISIJE
U samom programu Franjevačkih pučkih misija kao jedan od
ciljeva je doći do distanciranih kršćana, to su naša braća i sestre, to
su ljubljena djeca Božja koja su se iz nekoga razloga udaljila od Crkve. Tako da nam je želja upravo po ovim misijama, po jednom izvanrednom milosnom trenutku, po jednom velikom Božjem interventu, doći i do svih onih koji su ikao su fizički jako blizu, zaprao
duhom kilometrima daleko od Boga. Stoga, dragi župljani, razgovarajte međusobno o pučkim misijama, potičite jedni druge na dolaske. Program će biti izuzetno bogat i zanimljiv. Kroz to milosno vrijeme kroz našu župu će proći dvanaest fratara, poput dvanaest apostola koji će doći u vaše domove, obitelji, na radna mjesta i posvjedočiti privrženost i vjernost Isusu Kristu. Učvrstiti u vjeri, ohrabriti
na zajedničkom putu i potaknuti na ponovno življenje pravih vrijednosti. Ovo su fratri koji će s Božjom pomoću doći u misije: fra Josip Blažević, fra Ivan Karlić, fra Žarko Relota, fra Zdravko Tuba,
fra Tomislav Glavnik, fra Vitomir Glavaš, fra Nikola Šantek, fra
Željko Klarić, fra Josip Petonjić, fra Filip Pušić, fra Stjepan Brčinai
fra Milan Gelo.

MISA ZAHVALNICA ZA KRUH I PLODOVE ZEMLJE
Dođite i proslavimo Gospodina zahvaljujući mu za sva dobročinstva kojima nas daruje, a osobito za kruh i plodove zemlje.
Euharistijsko slavlje u 10.00 sati predslavi
vlč. Anđelko Cindori,
župnik župe sv. Ćirila i Metoda iz Vinkovaca
koji će doći zajedno sa župnim zborom.

Pozivamo sve na ovu svetu misu.

Toga dana svete mise u samo u župnoj crkvi.

