1. KORIZMENA NEDJELJA 10. 3. 2019.

Pokloni pokoru i vrijedit će(š)
Ušli smo u korizmu. Korizma je vrijeme priprave za najveći kršćanski blagdan
Uskrs. Započeli smo je na Čistu srijedu ili Pepelnicu simboličnim posipanjem pepela
uz prigodni poziv „Obrati se i vjeruj evanđelju“ ili „Sjeti se čovječe da si prah i da ćeš
se u prah pretvoriti“. Korizma je vrijeme intenzivnije molitve, dobrih djela, vrijeme
posta i pokore po uzoru na Isusov četrdesetodnevni boravak u pustinji, o čemu govori
današnje evanđelje.
Danas potičem svakog čitatelja da se uključi. Ovo je vrijeme hoda prema
susretu s Bogom. Susret s Bogom nikoga ne ostavlja ravnodušnim, već oduševljenim –
novim čovjekom. Danas u evanđelju susrećemo Krista na početcima javnog
djelovanja. Nakon krštenja na Jordanu povlači se u vrijeme razabiranja i priprave.
Nakon 40 dana ogladnio je i đavao mu prilazi da ga iskuša. Tri kušnje đavlu nisu
dovoljne da porazi Krista, ali puno govore o ljudskoj naravi i čovjekovoj grešnosti. S
druge strane, Isusovi odgovori postaju temelji pokorničkog vremena, uzori
osposobljavanja i nada u pobjedu nad napastima u osobnom životima.
Početak korizme uvijek je poziv na ulazak u „pustinju“, to je vjernička obveza
kojoj je potreban i snažan motiv da donese plodove. Nisu svi plodovi jednaki, kao što
ni nakane nisu iste. Svatko je pozvan na svoj način osmisliti ovo vrijeme pokore.
Pokora se može činiti na stotine načina, ali vrhunaravni motiv njezin je uvjet, osobit
primjer je post praćen konkretnim djelima milosrđa. Kako se pokora može činiti na
stotine načina, tako postoji i stotine zamki koje je žele poniziti, obezvrijediti i
omalovažiti. Kada uđemo u vrijeme pokore, kušnje kao da navaljuju samo žešće i jače.
Prorok Izaija pozivajući Izraelce na pravi post i pokoru poručuje Jahvine riječi:
Ovo je post koji mi je po volji: Kidati okove nepravedne, razvezati spone jarmene,
puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove; Podijeliti kruh svoj s gladnima,
uvesti pod krov svoj beskućnike, odjenuti onog koga vidiš gola, ne kriti se od onog tko
je tvoje krvi.
A jedan svetac reče: Svaki onaj dan koji nisi živio za drugoga, smatraj
izgubljenim!
Letak Kreativna korizma na Svetom Duhu projekt je kojim želimo svim
vjernicima koji se okupljaju u našoj crkvi ponuditi više ideja kako osmisliti
ovogodišnju korizmu. Svaki tjedan nudimo preporuke nakana, događanja, knjiga,
pobožnosti, radionica, volontiranja i drugih sadržaja. Svoja odricanja u namirnicama
namijenit ćemo starima i potrebitima, a novčana u opremanje kotlovima naše Pučke
kuhinje. Pozivam vas sve da se odvažite na osobnu pustinju, pojačanu molitvu i
činjenje dobrih djela. Bog nam se objavio u Sv. pismu i zato smo pozvani da ga
redovitim čitanjem iznova upoznajemo, objavljuje nam se u bližnjima kojima možemo
iskazivati ljubav i milosrđe, pa neka nam je u tome vrijednost života.
fra Roko Bedalov

1. KORIZMENA NEDJELJA
1. ČITANJE: ČITANJE: Pnz 26, 4-10
Vjeroispovijest Izabranog naroda.
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.”

PRIPJEVNI PSALAM (Ps 91)
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 priključiti 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
Vjeroispovijest Kristova vjernika.
Braćo:
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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.
EVANĐELJE: Lk 4, 1-13
Duh ga vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan.
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! Tȁ pisamo 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.
MOLITVA VJERNIKA
Braćo i sestre, obratimo se usrdnim molitvama Bogu koji nam u svome Sinu Isusu Kristu
otkriva pravu istinu i daruje istinsku slobodu. Zajedno molimo govoreći:
Oživi, Gospodine, narod svoj!
1. Za Crkvu, sabranu iz mnogih naroda i plemena: da ukorijenjena u tvojoj riječi donosi
radost spasenja svakome stvoru, molimo te.
2. Za pastire Crkve: da po Kristovu primjeru u molitvi traže, otkrivaju i prihvaćaju tvoju
volju te ju hrabro vrše, molimo te.
3. Za ljude u politici, medijima, kulturi i znanosti: da uvijek promiču istinu i pravdu, molimo
te.
4. Za ljude koji trpe različite oblike ropstva: da ih obdariš svojom slobodom i snagom koja
će biti kadra preobražavati svijet, molimo te.
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5. Za ovu tvoju obitelj: da po slavlju euharistijskoga otajstva bude zajednica otvorena
svakome čovjeku, molimo te.
6. Za naše drage pokojne: da ih po svome milosrđu primiš u svoje očinsko krilo, molimo te.
Svemogući Oče, primi naše molitve i podupiri nas svojim Duhom da u kušnjama i borbi
protiv zla ne posustanemo te budemo vjerni nasljedovatelji svoga Učitelja, Gospodina našega
Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje po sve vijeke vjekova.
===================================================================
Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama:
Ponedjeljak: 7.00:
(11.3.19.)
19.00:

+ Mirjana Kaleb
+ Anica i Ivan Ivanković

Utorak:
(12.3.19.)

7.00:
19.00:

+ Iz obitelji Rehm i Bedeniković
Za štovatelje sv. Antuna
Molitvene nakane u čast sv. Antuna

Srijeda:
(13.3.19.)

7.00:
19.00:

+ Iz obitelji Vratar i Bahorić
+ Pavka Radić

Četvrtak:
(14.3.19.)

7.00:
19.00:

+ Matilda, Zvonko i Franjo Klanjčar
+ Josipa, Ignac, Branko i Zlata Krog

Petak:
(15.3.19.)

7.00:
19.00:

+ Nevenka Šango
Kumulativne

Subota:
(16.3.19.)

7.00:
19.00:

+ Joakim Sabadoš
+ Luca i Božo Barić i ostali iz obitelji

Nedjelja:
(17.3.19.)

7.30:
9.00:
10.30:
12.00:
19.00:

+ Josip Slivnjak
+ Iz obitelji Belas, Bručić, Leskovac i Solarić
Za župu i župljane
+ Stjepan Klepac
+ Marica i Bistra Stojanov

Obavijesti:
Susret s riječju
U ponedjeljak iza večernje svete mise je „Susret s riječju“. Susret je priprema za
nadolazeću nedjelju uz molitveno čitanje Svetog pisma „Lectio divina“.
Sv. Antune, moli za nas
Svakog utorka navečer u 19.00 sati slavimo svetu misu za sve žive i pokojne štovatelje
sv. Antuna.
Euharistijsko klanjanje
Srijedom od 8.00 do 18.00 sati euharistijsko je klanjanje pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom u kapelici Svetoga Križa.
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Križni put
Svake srijede i petka u 18.15 sati u našoj crkvi pobožnost je križnoga puta. U srijedu
13. ožujka križni put predmolit će djeca i roditelji, a u petak 15. ožujka župni zbor „Tomislav
Talan“.
Susret za studente i mlade
U četvrtak navečer održat će se susret za studente i mlade. Susret započinje svetom
misom u 19.00 sati.
Susret ministranata
Susreti ministranata su subotom u 10.30. Pozivamo dječake osnovne škole kao i
srednjoškolce i studente da se uključe u zbor ministranata.
Proljeće na Bijeniku
U subotu ujutro oko crkve na Bijeniku bit će akcija čišćenja i uređenja okoliša, a u
nedjelju prigoda za kupnju proljetnog cvijeća.
Franjevačka mladež
Nedjeljom u 20.00 sati susret je Franjevačke mladeži.
Susreti srednjoškolaca
Nedjeljom u 20.15 susreti su srednjoškolaca.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Župni zborovi
 Proba župnoga dječjega zbora (osnovnoškolci) održava se nedjeljom poslije mise u
9.00 sati. Pjevaju na nedjeljnoj misi u 9.00 sati.
 Proba župnoga pjevačkog zbora „Tomislav Talan“ (od 25 godina nadalje) održava se
utorkom i petkom u 20.00 sati. Pjevaju na nedjeljnoj misi u 10.30.
 Proba zbora „Put mira“ održava se petkom u 20.00 sati. Pjevaju na nedjeljnoj misi u
12.00 sati.
 Proba župnog zbora mladih „Sveti Duh“ (od 15 godina nadalje) održava se utorkom u
19.45 i nedjeljom u 17.00 sati. Pjevaju na nedjeljnjoj večernjoj misi u 19.00 sati.
Pozivamo djecu, mlade i odrasle da se pridruže zborovima i aktivnim
sudjelovanjem doprinesu liturgijskim slavljima u našoj župi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kreativna korizma na Svetom Duhu
Uz posno jelo učini dobro djelo!
Pučka kuhinja na Svetome Duhu organizira prodaju „korizmenih pereca“,
koje sami izrađuju i prodaju za potrebe nabave novih kotlova. Pereci
pakirani u vrećice po 13 komada mogu se nabaviti u Pučkoj kuhinji te u
crkvi sv. Antuna nakon misa. U istu svrhu mogu se donirati i novčani
prilozi.
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Akcija Frame
Franjevačka mladež ima akciju prikupljanja prehrambenih namirnica i
higijenskih potrepština za potrebite obitelji naše župe. U Velikom tjednu
obići će stare i potrebite i podijeliti im prikupljene namirnice. Svoje priloge
možete odložiti u košare iza zadnjih klupa u crkvi.
Dobra knjiga u korizmeno vrijeme
Dobru knjigu uvijek je dobro pročitati. Za svaki tjedan u korizmi preporučit
ćemo vam jednu knjigu. Za ovaj prvi tjedan preporučili smo knjigu „Korizma
u obitelji s papom Franjom“. U tjednu pred nama preporučamo vam knjigu
„47 godina života“ u izdanju Veritasa. Knjiga govori o 47 godina života
dvojice muškaraca koje su - dovoljno da čovjek postane ili simbol herojstva
ili zvjerstva u prostranstvima ljudske povijesti. U svojih 47 godina života u
istomu povijesnom razdoblju obojica su bili ministranti, često pristupali
ispovijedi i pričešćivali se, sanjali o svećeništvu i misionarskomu djelovanju.
Obojica su dobro učila. Imali su vrlo slične psihološke osobine: voljeli su
prirodne znanosti i imali organizacijske sposobnosti. S vremenom su
poželjeli osvojiti svijet za svoje ideale, i to nasljedujući put slijepe
poslušnosti. Godine 1941. njihovi su se putovi isprepleli. Jedan od njih bio je
o. Maksmilijan Kolbe, utemeljitelj i gvardijan Niepokalanowa (Grada
Bezgrešne), tada zatvorenik u logoru Auschvvitz, a drugi graditelj i
zapovjednik koncentracijskoga logora u Auschwitzu, Rudolf Hoss. Prvi je
postao simbol herojske ljubavi prema bližnjemu, drugi simbol mržnje čovjeka
prema čovjeku. Kako je do toga došlo kada su im prve godine života bile tako
slične, a psihološke osobine gotovo jednake? Ova knjiga, temeljena na
povijesnim činjenicama, ima zadatak pomoći čitatelju pronaći odgovor na to
pitanje koje se postavlja pred svakog čestita razumna čovjeka.
Molitvena inicijativa u korizmi
Molitvena inicijativa u II. tjednu korizme je „za svećenike i redovnike“- za
ispovjednike i propovjednike u našim crkvama kao i nova duhovna zvanja.
Duhovna obnova za župu
Duhovna obnova održat će se u petak i subotu 15. i 16. ožujka od 17 do 21
sat u župnoj dvorani Antonio i crkvi sv. Antuna. Korizmeno vrijeme traži od
svakog vjernika da uđe u svoju nutrinu i razmatra živoga Boga u svojem
životu. Pozivam sve župljane i zainteresirane vjernike da pronađu vrijeme za
obogaćivanje svojeg duhovnog života i osnaživanje svoje vjerničke svijesti.
Kreativne radionice u korizmi
Potičemo sve kreativce da se uključe u radionice izrade raznih čestitki i
ukrasa koje će se ponuditi na prodajnoj izložbi pred Uskrs. Djeca imaju
susrete sa s. Ljubicom subotom prijepodne, dok karitativna zajednica ima
susrete ponedjeljkom i petkom poslijepodne.
Svetoduško proljeće
Povodom prvog dana proljeća organiziramo tribinu o zaštiti okoliša i prirodne
raznolikosti. U subotu 23. ožujka u 10 sati bit će prigodna tribina i radionica
na koju pozivamo sve volontere i zainteresirane te članove OFS-a i Frame da
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promišljamo kako se odgovorno odnositi prema prirodi, kako razvijati
ekološku svijest te kako brigom i razvrstavanjem otpada pomažemo u tome.
Tribinu ćemo završiti akcijom sadnje cvijeća i zelenila. U nedjelju 24. ožujka
bit će prigoda kupiti i donirati cvijeće za proljetna uređenja kako svojih
okućnica tako i okoliša crkve.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HODOČAŠĆA
 PADOVA: subota, 30. ožujka 2019.
Redovito hodočašće u Padovu u organizaciji naše župe i Veritasa –
Glasnika sv. Antuna Padovanskoga. Polazak je u 1sat ispred župne crkve,
a povratak oko 22 sata. Cijena puta je 250 kn.
 ITALIJA: od 21. do 26. travnja 2019.
Hodočašće u Rim, San Giovanni Rotondo, Osimo, Monte s. Angelo i
Padovu. Voditelj: fra Vladimir Vidović.
Cijena hodočašća je 3.200 kn.
 MOLVE: 22. travnja 2019.
Hodočašće u Molve. Na Uskrsni ponedjeljak u Molvama je proštenje.
Polazak je u 8.00 sati ispred župne crkve. Cijena hodočašća je 110 kn. U
cijenu je uključen prijevoz i ručak.
Informacije i prijave za hodočašća u župnom uredu u uredovno vrijeme.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRŠTENJA:
2. ožujka 2019.
Viktor Josip FLEISCHER
sin Ivana i Dunje r. Vrdoljak
Roko MAMIĆ
sin Marina i Zrinka r. Orlović
Oskar Antun MATOŠ
sin Bojana i Tee r. Novak
Lea ŠPRAJC
kći Vladimira i Božice r. Potnar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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