10. ožujka 2019.* 1. korizmena nedjelja / C
Br. 386 (10/2019.)

1. Čitanje (Pnz 26, 4-10)
Mojsije je govorio narodu: »Zatim će svećenik uzeti iz
tvoje ruke košaru i položiti je pred žrtvenik
Gospodina, Boga tvoga. Ti onda odgovori i reci pred
Gospodinom, Bogom svojim: ’Moj je otac bio
aramejski lutalac; on je s malo čeljadi sišao u Egipat
da se skloni. Ondje je postao velikim, brojnim i
moćnim narodom. Egipćani su s nama postupali loše;
tlačili su nas i nametnuli nam teško ropstvo. Vapili
smo Gospodinu, Bogu otaca svojih. Gospodin je čuo
vapaj naš; vidje naš jad, našu ¬nevolju i našu muku.
Iz Egipta nas izvede Gospodin rukom jakom i
mišicom ispruženom, velikom strahotom, znakovima i
čudesima. I dovede nas na ovo mjesto i dade nam
ovu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko. I sad,
evo, donosim prvine plodova sa tla što si mi ga,
Gospodine, dao.’ Stavi ih pred Gospodina, Boga
svoga, i pred Gospodinom, Bogom svojim, duboko se
nakloni.«

Ps 91, 1-2.10-15
Gospodine, budi sa mnom u nevolji!
Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega,
što počivaš u sjeni Svemogućega,
reci Gospodinu: »Zaklone moj! Utvrdo moja!
Bože moj u koga se uzdam!«
Neće te snaći nesreća,
nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu.
Jer anđelima svojim zapovjedi
da te čuvaju na svim putima tvojim.
Na rukama će te nositi
da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.
Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu,
zgazit ćeš lavića i zmiju.
Izbavit ću ga jer me ljubi,
zakrilit ga jer poznaje ime moje.
Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti,

s njim ću biti u nevolji,
spasit ću ga i proslaviti.

2. Čitanje (Rim 10, 8-13)
Braćo: Što veli Pismo? Blizu ti je Riječ, u ustima
tvojim i u srcu tvome – to jest Riječ vjere koju
propovijedamo. Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus
Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od
mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati
opravdava, a ustima ispovijedati spasava. Jer veli
Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti. Nema
uistinu razlike između Židova i Grka jer jedan je
Gospodin sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju.
Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen.
Ne živi čovjek samo o kruhu,
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.

Evanđelje (Lk 4, 1-13)
U ono vrijeme: Isus se, pun Duha
Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga
četrdeset dana vodio pustinjom, gdje
ga je iskušavao đavao. Tih dana nije
ništa jeo, te kad oni istekoše,
ogladnje. A đavao mu reče: »Ako si
Sin Božji, reci ovom kamenu da
postane kruhom.« Isus mu odgovori:
»Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.« I povede
ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva
kraljevstva zemlje i reče mu: »Tebi ću dati svu ovu
vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću,
dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je
tvoje.« Isus mu odgovori: »Pisano je: ’Klanjaj se
Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!’«
Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče
mu: »Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! Ta
pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da
te čuvaju.’ I: ’Na rukama će te nositi da se gdje
nogom ne spotakneš o kamen.’« Odgovori mu Isus:
»Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga
svojega!« Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od
njega do druge prilike.

RASPORED SV. MISA
NEDJELJA 10. ožujka

sv. Makarije

I. KORIZMENA NEDJELJA

7,30 - za duše u čistilištu
9,00 + Alen Aradi
10,30 Za župljane
12,00 + Marija Rudan

Pnz 26,4-10; Ps 91; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13

PONEDJELJAK 11. ožujka

sv. Konstantin
Lev 19,1-2.11-18; Ps 19; Mt 25,31-46

UTORAK 12. ožujka
sv. Maksimilijan
Iz 55,10-11; Ps 34; Mt 6,7-15

SRIJEDA 13. ožujka
Jon 3,1-10; Ps 51; Lk 11,29-32

sv. Eufrazija

ČETVRTAK 14. ožujka

sv. Matilda
Est 4,17k-m.r-t; Ps 138; Mt 7,7-12

PETAK 15. ožujka

sv. Mengin

Ez 18,21-28; Ps 130; Mt 5,20-26

SUBOTA 16. ožujka

Liturgija kvatri

1Iv 1,5-2,2; Ps 51; Lk 7,36-50

NEDJELJA 17. ožujka

sv. Patrik

II. KORIZMENA NEDJELJA
Post 15,5-12.17-18; Ps 27; Fil 3,17-4,1;
Lk 9,28b-36

19,00 + ob. Štefan
7,30 + Delfa Bubalović
19,00 + Stanislav Gršković
7,30 + Danica Vinković; na nakanu ob. Jagačić
19,00 Zajednička nakana
7,30 zahvala za posao i darove Duha Svetoga
19,00 na čast sv. Josipu za posao
7,30 + Dragutin i Zdravko Brezinščak
19,00 + Luka Gašparović
7,30 + Ivan Gašpert, župnik
19,00 Zajednička nakana
7,30 + Ivan, Miroslav, Jela, Ivan, Doma, Jure Perić
19,00 + Martin Šego
7,30 + Ivan Galic Pavlek i ob. Galic Pavlek
9,00 + Neda Lončar
10,30 Za župljane
12,00 + Antun Friszl
19,00 + Josip i Ljubica Jakopović

Svemogući Bože, udijeli da godišnjom proslavom korizme napredujemo u
spoznaji Isusa Krista i u životu slijedimo njegov primjer.

ZAHVALJUJEMO I MOLIMO
Za dobročinitelje naše Župe, Pučke kuhinje i
župnog Caritasa. Za obitelji, duhovna zvanja,
siromašne, bolesne i nemoćne iz naše Župe.

Za sve vjerne mrtve:
Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

DEVETNICA U ČAST
SV. JOSIPU
10. - 18. ožujka 2019.
„IDITE K JOSIPU“
Nedjelja, 10. 3.
Kad pritisnu boli – u toj suznoj doli –
IDITE K JOSIPU!
 molimo za Crkvu često puta ranjenu
grijesima svoje djece
 fra Nikica Ajdučić, župnik
 predmolitelj: župnik
Ponedjeljak, 11. 3.
Nesreća kad bije – a pomoći nije –
IDITE K JOSIPU!
 molimo za našu Domovinu
 fra Mate Matić, gvardijan
 predmolitelji: Poslanici milosrđa
Utorak, 12. 3.
Kad duša zdvaja – pati od očaja –
IDITE K JOSIPU!
 molimo za dar vjere, kako bismo poput
svetog Josipa imali povjerenja u Boga
 fra Josip Šimić, vicepostulator o. Antića
 predmolitelji: Neokatekumenski put
Srijeda, 13. 3.







Kad vjeru gubi – koga srce ljubi –
IDITE K JOSIPU!
molimo za mlade, osobito one koji su se
udaljili od vjere
fra Ivan Marija Đuzel, kapelan
predmolitelji: Zajednica mladih, zborovi
Izvor i Sjaj
20,00 sati: Duhovna obnova za mlade
predvodi don Mihovil Kurkut, SDB

Četvrtak, 14. 3.
Teška kad vas muka – muči radi duga –
IDITE K JOSIPU!
 molimo za radnike i nezaposlene
 fra Ivan Marija Đuzel, kapelan
 predmolitelji: Kolpinška obitelj
Petak, 15. 3.
Žalost kad vas muči – jer nemir je u kući –
IDITE K JOSIPU!
 molimo za obitelji i djecu
 fra Ivan Marija Đuzel, kapelan
 predmolitelji: Obiteljska zajednica i dječji
zbor
Subota, 16.3.
U napasti jakoj – u potrebi svakoj –
IDITE K JOSIPU!
 molimo za sve one koji su u potrebi,
osobito za siromašne i napuštene
 fra Ivan Maletić, odgojitelj bogoslova
 predmolitelji: Župni caritas
Nedjelja, 17.3.
Kad snaga pade – zdravlju nema nade –
IDITE K JOSIPU!
 molimo za bolesnike
 fra Ivan Maletić, odgojitelj bogoslova
 tijekom mise bit će bolesničko pomazanje
 predmolitelji: Misionari Milosrdnog Isusa
Ponedjeljak, 18.3.
Kad se život gasi – žića mu minu časi –
IDITE K JOSIPU!
 molimo za sve umiruće i za milost blage
smrti
 fra Ivan Maletić, odgojitelj bogoslova
 predmolitelji: ministranti
 nakon mise bit će Služba svjetla

NEDJELJNE OBAVIJESTI (10. ožujka 2019.)
Danas je druga nedjelja u mjesecu
– NEDJELJA CARITASA.
Danas prikupljamo za potrebe
Župnog caritasa. Svoj prilog
možete
ostaviti
volonterima
Caritasa prilikom izlaska iz crkve.
Unaprijed zahvaljujemo na svakom
vašem daru.

Danas započinje
DEVETNICA U ČAST

I ove korizme Župni caritas pokreće
korizmenu
akciju''Obitelj
za
obitelj''.
Namirnice duljeg roka trajanja i
higijenske
potrepštine
možete
ostaviti u košari u predvorju crkve
za vrijeme pobožnosti križnog puta,
nedjeljnih svetih misa te u radno
vrijeme Caritasa.
Unaprijed
zahvaljujemo
što
podržavate karitativne akcije našeg
Caritasa.

SVETOM JOSIPU,
našem nebeskom zaštitniku.
Tijekom devet dana bit će
pobožnost svetom Josipu
u 18,15 sati, a sveta misa
u 19 sati. Ovogodišnju
devetnici predvodit će
franjevci iz zagrebačkog
samostana Gospe Lurdske.
U srijedu 13. ožujka nakon večernje
mise bit će duhovna obnova za
mlade na temu „Duhovni boj“
koju će predvoditi salezijanac don
Mihovil Kurkut.

U

subotu 16.
ožujka bit će
oratorij
za
djecu od 1. do
3. razreda na temu „Sveti Josip“.
Oratorij će se održati od 11 do 14
sati u dvorani A. Holija.
Tijekom
korizme
članovi
Neokatekumenskoga puta molit će
Jutarnje pohvale u crkvi od
ponedjeljka do petka u 6,30 sati.
Najavljujemo prodajnu izložbu
Župnog caritasa koja će se
održati, 23. i 24.03.2019. od 8.30
do 20.30 sati.
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