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GLAS ŽUPE SV. JOSIPA RADNIKA
G OD . II., br. 47., 10. PROSINCA 2017.
D RUGA N EDJELJA D OŠAŠĆA

C RKVENI KALENDAR I RASPORED SV . M ISA OD 10.12. DO 17. 12. 2017.
NEDJELJA
10. prosinca

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA
PONEDJELJAK
11. prosinca
sv. Damaz
UTORAK
12. prosinca
sv. Gospa Guadalupska
SRIJEDA
13. prosinca
sv. Lucija
ČETVRTAK
14. prosinca
sv. Ivan od Križa

PETAK
15. prosinca
bl. Drinske mučenice
SUBOTA
16. prosinca
sv. Adela
NEDJELJA
17. prosinca

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

9.00
10.00
10.00
11.00
19.00

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

6.00

+ Sofija i Ivan Grgić

19.00

+ Arsen i Zvonko Bajraktarević

6.00

Kumulativne

19.00

Kumulativne

6.00

+ Milka i Drago Borić

19.00

+ Ivan i Katica Marić

6.00

+ Ivan i Dragica Cerjak

19.00

+ Nikola Abramović

6.00

Kumulativne

19.00

Kumulativne

6.00

+ Ivan, Marija i Zdravko i + ob. Vlahinić

19.00

+ Josip i Štefica Lončarević

9.00
10.00
10.00
11.00
19.00

Hrastelnica
Galdovo: za župu i župljane
Palanjek
Tišina Erdetska
Galdovo: + ob Martinović i + ob. Komarac

Treći u nizu susreta pod nazivom

"VEČER S BOGOM"

Dođite i proslavite Gospodina zajedno
s nama promišljajući o
Deset Božjih zapovijedi.
Tema ovoga susreta je
Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!
Namijenjeno svima!
Vidimo se u petak,
15. prosinca u 20 sati!

BOŽIĆNI SAJAM
Slijedeća nedjelja,
17.12. nakon svetih misa
prodaja božićnih ukrasa, a-

ranžmana svijeća.

pripremaju polaznici župne

kateheze.
V ID IMO SE!

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

POKAŽI NAM, GOSPODINE, SVOJE MILOSRĐE!
Iz liturgije došašća podiže se snažan krik koji poziva sve ljude da priprave
put Gospodinu koji mora doći. On se
dizao u Starom zavjetu po ustima Izaije:
„Glas viče: 'Pripravite Gospodinu put
kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu
Bogu našemu. Nek se povisi svaka dolina,
nek se spusti svaka gora i brežuljak'“ (Iz
40,3-4). Neposredni cilj proročanstva bio
je povratak Izraela iz progonstva koji bi se
ispunio pod Božjim vodstvom, predstavljen i iščekivan kao spasitelj svoga naroda,
a za kojega je morao biti pripravljen put
preko pustinje. Ali kao zadnji cilj proročanstvo se odnosi na dolazak Mesije koji
će morati osloboditi Izraela i cijelo čovječanstvo od ropstva grijeha.
U evanđelju Izaijin vapaj je ponovljen i prenesen od Ivana Krstitelja nazvan:
„glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze“ (Mk 1,3; usp.
Iz 40,3). Skromni lik potkrjepljuje njegovo
propovijedanje: poziva ljude da pripreme
put Gospodinu, ali on ga je prvi pripremio
u sebi samome povlačeći se u pustinju
gdje živi odvojen od svega onoga što nije
Bog: „bijaše odjeven u devinu dlaku… i
hranio se skakavcima i divljim medom“ (isto 6). Buka proslava, život u slasti
nisu ambijent koji pogoduje niti za naviještanje niti za slušanje poziva na pokoru.
Tko propovijeda mora to činiti više životom nego li riječima, a tko sluša mora to
činiti u ozračju tišine, molitve, trapljenja.
Tako se vjernik priprema slaviti spomen
Gospodnjeg dolaska u tijelu da bi primio
u većoj punini milost Božića.
Priprema se također Gospodnji
dolazak u slavi, na kojega se treba spremiti
„u svetu življenju i pobožnosti“ (2Pt 3,1112). Iščekivanje posljednjeg dolaska činilo
je prve kršćane nestrpljivima, dok drugi
zaključujući kašnjenje izrugivali su se i

davali su se na lagodan i slobodan život.
A ako posljednji Kristov dolazak kasni, to
nije zato što Bog ne bi bio vjeran svojim
obećanjima, nego jer „jer strpljiv… jer
neće da tko propadne, nego hoće da svi
prispiju k obraćenju“ (isto 9). Milosrđe
Božje je ono koje produžuje vremena;
svatko mora iskoristiti priliku za vlastito
obraćenje i surađivanje za obraćenje drugih. Umjesto da se dade zauzeti zemaljskim događajima, vjernik ih živi sa srcem
okrenutim „danu Gospodnjem“ koji će
zasigurno doći, ali „kao tat“ (isto 10). On
se ponaša na način „da bude nađen neokaljani besprijekoran“ (isto 14) za onaj
dan i još prije za onaj svog osobnog svršetka; tada će zemaljski život ustupiti mjesto
životu vječnome, dar Krista Spasitelja onima koji vjeruju u njega.
Svemogući Bože, koji nam zapovijedaš pripremiti put Kristu Gospodinu,
daj da se zbog krajnje naše slabosti ne
umorimo iščekivati sjajnu prisutnost nebeskog liječnika.
„Naši prvi očevi u vjeri, o Gospodine, iščekivali su te kao svitanje. Ti ćeš
doći na kraju vjekova kada budeš želio i
sve će biti spremno za konačni sud. Što
još moraš staviti u moje ruke i kakva će
biti moja vječna sudbina?...
Ti ćeš mi dati oprost i također ustrajnost, ovaj uzvišeni dar kojega skrivaš
kao dragulj po oštrinom smrti, što je osloboditeljski pečat tvojih predodređenih. Ja
ga iščekujem, morao bih se bolje pripremiti i živjeti u ovom blaženom iščekivanju.
Bože moj, za tvoj konačni dolazak,
uništi u meni grijeh koji sputava tvoje djelo, uništi sve ono što stvara zapreku, pobijedi svaku slabost i dođi, u tvoj čas, kao
gospodar dugo željeni.“

GLAS ŽUPE SV. JOSIPA RADNIKA
PRIOPĆENJE BISKUPIJE POVODOM IZREČENIH
NEISTINA O POSTAVLJANJU
SPOMENIKA BL. ALOJZIJU STEPINCU NA
TRGU BANA JOSIPA JELAČIĆA U SISKU

Dana 1. prosinca 2017. godine, na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska
gđa gradonačelnica Kristina Ikić Baniček izrekla je neistinu ustvrdivši kako
Sisačka biskupija, odnosno biskup Vlado Košić nisu poštovali proceduru kod
inicijative za postavljanje spomenika bl. Alojzija Stepinca na Trgu bana Josipa
Jelačića u Sisku.
Istina je da se biskup Košić susreo 31. listopada o.g. s gđom gradonačelnicom kako bi tražio odobrenje vlasnika parcele, u ovom slučaju Grada Siska, da se ispred Velikog Kaptola, na već uređenom dijelu trga kojeg Grad
Sisak više ne namjerava uređivati, postavi kip bl. Stepincu. Naime, tek uz odobrenje vlasnika parcele moglo se krenuti u proceduru koju spominje gradonačelnica. Kako je tada i istaknuto Sisačka biskupa bi u cijelosti preuzela troškove spomenute procedure i uređenja. Ovaj prijedlog gđa Ikić Baniček je decidirano odbacila ustvrdivši kako tu nema mjesta za spomenik našem blaženiku.
Nadalje, valja istaknuti kako je gđa Ikić Banić u nekoliko svojih prijašnjih izjava rekla i da su konzervatori protiv ovakvog rješenja, što također ne
odgovara istini. U susretima predstavnika Biskupije i glavnih konzervatora
Ministarstva kulture nije bilo nikakvog protivljenja s njihove strane da se spomenik postavi na spomenutoj lokaciji, uz ispunjenje konzervatorskih uvjeta.
Od tri predložene lokacije od strane Biskupije, konzervatori su upravo lokaciju ispred zgrade Velikog Kaptola smatrali najboljom.
Na ovakav način Sisačka biskupija već je postavila nekoliko spomenika,
a zadnji je bio sluzi Božjem kardinalu Franji Kuhariću u Gradskom parku u
Petrinji, koji je također postavljen na parceli u vlasništvu Grada.

Na putu došašća sjaji zvijezda Marije Bezgrešne, toga “sigurnoga znaka nade i utjehe“.
Da bismo stigli do Isusa u mračnom putu naših nutarnjih vjerskih borbi i prilikama života potreban nam je svetionik, a ima li sjajnije osobe od Marije? Tko bi mogao biti naša
zvijezda nade osim nje, zore koja je navijestila dan spasenja? (Spe salvi, 49). Budimo
radosni što imamo Bezgrešnu Mariju za majku svih nas. Svaki put kada osjećamo našu
krhkost i kada nas zli duhovi navode na zlo, obratimo se upravo Njoj da naše srce primi
svjetlo i utjehu. U kušnjama, u olujama koje prijete da nam pokolebaju vjeru i nadu, sjetimo se da smo njezini sinovi i da su korijeni naše egzistencije u beskrajnoj Božjoj milosti.
Sama Crkva, premda je često izložena negativnim utjecajima, nalazi uvijek u njoj zvijezdu vodilju koja joj pomaže pronaći pravi put i ići u smjeru koji joj je pokazao Krist. Marija je naime Majka Crkve, kao što su to svečano proglasili papa blaženi Pavao VI. i
Drugi vatikanski koncil. Dok, stoga, zahvaljujemo Bogu za taj divni znak njegove dobrote, povjerimo Bezgrešnoj Djevici svakoga od nas, naše obitelji i zajednice, čitavu Crkvu i
cio svijet.

G OD . II., br. 47., 12. prosinca 2017.

OBITELJSKA MOLITVA
PRILIKOM PALJENJA
TREĆE ADVENTSKE SVIJEĆE

U tami je zapaljeno svjetlo, u pustinji se podigao glas; naviještena je Radosna vijest koja i nama govori: Gospodin dolazi; pripravite mu put, jer je
blizu. Uresite svoju dušu; dopustite
Bogu da ju pročisti svojim milosrđem i
oproštenjem grijeha. Ivan Krstitelj nije
svjetlo, nego njegov svjedok i onaj koji
ga širi.
Dok palimo treću svijeću, Svijeću pastirâ i Svijeću radosti, na našemu vijencu, svatko je od nas pozvan biti plamen
koji svijetli i grije radošću. Pastiri su
imali bistre oči te pozorno i veliko srce
da bi vidjeli u noći ono što su drugi
previđali i na danjemu svjetlu. Nisu bili
navezani na zemaljsko, a ta je sloboda
nosila i hrabrost. Oslobođenost od
straha oslobodila je radosnu pjesmu.
Dođi, Gospodine! Čekamo te s upalje-

nim svjetiljkama. Zaogrni nas svojim
svjetlom i podari novu pjesmu.
Dok je obitelj okupljena za obiteljskim stolom, neka otac ili majka izmole ovu molitvu i
pri tome upale drugu adventsku svijeću. Nakon ove molitve izmoli se još Oče naš.

BLAGOSLOVNA MOLITVA
Bože ljubavi i mira, svoju si dobrotu očitovao objavivši se malenima. U
dolasku na svijet poučio si nas poniznosti i skromnosti; došao si služiti, a ne
biti služen, da bismo imali oko za svoje
bližnje. Svojim svjetlom vrati vid svima
nama da vidimo tuđa trpljenja, vraćamo radost tužnima i osamljenima, oslobađamo ljude tjeskobe i straha. Svojom
Riječju vrati nam sluh za titraje dobra i
za pjesmu koja dopire s nebesa. Svojom nam prisutnošću pomozi biti euharistijskim ljudima koji se pouzdaju u
tebe, pridižu pale i svima nose svjetlo
za susret s tobom. Daruj nam poslušnost svetoga Josipa, čuvara obitelji i
svake radosti. Po Kristu Gospodinu
našemu.

PRODAJA MANDARINA I LIMUNA— danas nakon svetih misa je prodaja limuna i
mandarina. Sav prihod ide za liječenje našeg župljanina Emanuela Kolića.
SUSRET SVIH ZBOROVA—u ponedjeljak pozivamo članove svih zborova na susret
u pastoralnom centru u 19.30 sati.
FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED—redovita mjesečna skupština u ponedjeljak u
17.30 sati.
ZBOR MLADIH—proba u srijedu u 20.00 sati.
POHOD STARIJIH I NEMOĆNIH—u ponedjeljak ćemo pohoditi starije i nemoćne
u Galdovu, u utorak u Hrastelnici, Palanju i Tišini. Krećemo u 9.00 sati. Ukoliko
ima još netko molimo vas da prijavite svoje starije i nemoćne kako bismo ih pohodili.
VEČER S BOGOM—u petak u 20.00 sati je Večer s Bogom. Tema je Treća Božja
zapovijed.
KONCERT ZBOROVA MLADIH—u subotu u 18.00 sati u župi sv. Kvirina.
BOŽIĆNA ISPOVIJED—u našoj župi je u slijedeću nedjelju, 17.12. od 16.00 sati.
BOŽIĆNI SAJAM—u slijedeću nedjelju je božićni sajam koji pripremaju polaznici
župne kateheze. Ohrabrite i nagradite kreativnost naših najmlađih.
PRODAJA KOLAČA—u slijedeću nedjelju je prodaja kolača za potrebe župnog caritasa.

