RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA

22.—28. TRAVNJA 2019.
22.

pon

(Mt 28,8-15)

10.30 + Ferdo Šaravanja, ob. Šaravanja
19.00 + Josip Klinčić
08.00 + Kata, Juro, Marko, Ivan,
Franjo Ćosić, Ilija Galić
19.00 + zajednička nakana

Uskrsni ponedjeljak

23.

uto

Juraj
(Iv 20, 11-18)

24.

sri

Vjera
(Lk 24,13-35)

08.00 + Anđa, Kata, Ilija Andrić
19.00 + Rudolf Hutz

čet

Marko
(Lk 24, 35-48)

08.00 + Marko Karaula
19.00—nakana Marijina pohođenja
+ Slavko Karaula

26.

pet

Višnja
(Iv 21,1-14)

08.00 + Jula Lukačević, Emica Molnar
+ Hinko Ajhner
19.00 + zajednička nakana

27.

sub

Ozana
(Mk 16,9-15)

10.30—SLAVLJE SV. POTVRDE
19.00 + Juraj Petreković, ob. Petreković

25.

28.

ned

07.30 + Ivan i Antonija Rogina
DRUGA
++ ob. Rogina, Miholić, Hržić
VAZMENA
09.00 + Marko Bošnjak, ++ ob. Bošnjak
NEDJELJA
10.30 pro populo
Nedjelja
12.00 + Marko Šišić, ++ ob. Šišić
Božjeg Milosrđa
19.00 Slavko Turković, Jelica Levojević

ŽUPA SVETOG PETRA APOSTOLA - Zaprešić I
Pavla Štoosa 2, HR-10290 Zaprešić; tel/fax: 01/3310-474
zupa.zapresic@zg-nadbiskupija.hr; www.sv-petar-zapresic.hr
Broj žiro računa Župe: HR3823600001101345834
Uredovno vrijeme župnog ureda: od 9.00 - 10.00 i od 17.00. - 18.00 sati
Župni ured ne ureduje:
subotom, nedjeljom, ponedjeljkom i blagdanima

ŽUPA SV. PETRA AP.
ZAPREŠIĆ
NEDJELJA USKRSNUĆA
GOSPODINOVA
USKRS
GOD. 18., BR. 21.

Draga braćo i sestre!
Križ i uskrsnuće događaji su objave.
Oni kroz bogočovječnost Isusa Krista objavljuju istinu
i o Bogu i o čovjeku.

Vjerovati ili ne u Isusovo uskrsnuće,
a u povezanosti s Isusovim uskrsnućem i u naše
osobno uskrsnuće, u našim životima čini veliku razliku.
Dopustimo da ta vjera osvijetli naš vlastiti život.
A da se to svjetlo ne ugasi, usmjerimo vlastitu
slobodu prema Ocu koji nas privlači konopcima ljubavi.

Želimo Vam sretan Uskrs
i neka Vas uvijek prati radost Uskrsloga!
vlč. Ivan Frkonja, upravitelj župe
vlč. Marinko Golek, župni vikar
č. Ilija Nikolić, trajni đakon
s. Veronika Šaban, KBLJ
s. Lajda Marki, KBLJ

SVETAC TJEDNA (rubriku uređuje M. Magzan)

ŽUPNE OBAVIJESTI

26. travnja - Majka dobrog savjeta - U Lauretanskim litanijama zazivamo Gospu kao Majku dobroga savjeta. Naš narod lijepo kaže da dobar savjet zlata vrijedi. Ako je pak Marija u nadnaravnom redu naša duhovna Majka, što je onda prirodnije nego da kod Nje tražimo savjeta? Isusovac
o. Vermeersch ovako odgovara: "Savjet je pametna primjena općenitih načela na pojedinačan slučaj." Iz te definicije jasno se vidi kolika je vrijednost dobroga savjeta. Mi u životu znamo dobro
ona opća načela, ali su pojedini slučajevi koji put
tako složeni da nije uvijek lako ona opća načela
ili neko od njih pametno primijeniti na određeni
slučaj. Sveti Augustin je čak naziva "djelom vječnoga savjeta". Sveti Anzelmo ovako piše: "Krist je u Mariji. Dakle je u Njoj sve blago Božje mudrosti i
znanja." U Italiji, u Genazzanu, nedaleko od Rima, koncem srednjega vijeka
nastalo je i veliko svetište Majke Božje dobroga savjeta. Pobožna tradicija
pripovijeda da je tamo na čudesan način 25. travnja 1467. prenesena jedna
slika Majke Božje, koja se stoljećima prije toga štovala u gradu Scutari u Albaniji. Oko te slike razvila se u Genazzanu velika pobožnost, koja traje još i
danas. Razni pape su svetište u Genazzanu obasuli mnogim duhovnim
povlasticama, a neki su onamo u teškim časovima hodočastili kao hodočasnici. Pio IX. je to učinio i više puta. Njegov nasljednik Leon XIII. dao je da
se slika Majke dobroga savjeta stavi i u glasovitu Sikstinsku kapelu u Vatikanu, a u Lauretanske litanije uveo je zaziv: "Majko dobroga savjeta, moli
za nas!" Sliku Majke dobroga savjeta imao je i u svojoj radnoj sobi te se Gospi u molitvi često obraćao za savjet. Nedaleko od Genazzana nalazi se vila
San Pastore. To je ljetnikovac njemačkoga zavoda u Rimu Germanikuma.
Kao pitomac toga zavoda i blagopokojni je kardinal Alojzije Stepinac u ljetnim mjesecima hodočastio u Genazzano Majci dobroga savjeta i ondje pred
Njom izlijevao svoju pobožnu dušu. Mi ne moramo baš hodočastiti u Genazzano. To se od nas ne traži. No na svom životnom putu, poput najboljih
sinova Crkve počevši od apostola, treba da hodočastimo Gospi, Majci dobroga savjeta. To hodočašće možemo učiniti pred svakom Njezinom slikom,
kipom, u svakoj Njezinoj crkvi ili svetištu. Štoviše, i bez svega toga, jer se
na svakom mjestu, u svaki čas, u svakoj životnoj prilici možemo k Njoj obratiti za savjet. Budimo uvjereni da to nikada neće biti uzalud!

■ Sutra, 22. travnja, na Uskrsni ponedjeljak sv. Mise su u 10.30 i
19.00 sati.
■ Probe za krizmanike bit će ovoga tjedna, 23. - 25. travnja, u utorak,
srijedu i četvrtak u 19.30 sati u crkvi Sv. Ivana Krstitelja.
■ U četvrtak, 25. travnja, bit će Dan otvorenih vrata crkve. Presveti
Oltarski Sakrament bit će izložen od 8.30 do 18.30 sati za osobni susret s Gospodinom u tišini. Zajedničko klanjanje s početkom u 18.30
sati molitvom će animirati molitvena zajednica Krvi Kristove. Sv. Misu predvodi p. Stjepan Ivan Horvat, misionar Krvi Kristove. Dođi i
druži se s Isusom.
■ U petak, 26. travnja, u 10.00 sati bit će ispovijed za krizmanike kako
bi čiste duše i pomireni s Bogom primili sakrament svete potvrde.
■ U subotu, 27. travnja , slavlje je SVETE POTVRDE u našoj župi.
Sv. Misu u 10.30 sati predvodi mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup
zagrebački.
VJERUJEM U USKRSNUĆE TIJELA
Što znači “uskrsnuti”? Po smrti, dijeljenjem duše i tijela, tijelo se čovjekovo raspada, dok mu duša ide u susret Bogu, čekajući da se ponovno
sjedini sa svojim proslavljenim tijelom. Bog će svojom svemoću povratiti konačno nepokvarljiv život našim tijelima sjedinjujući ih s našim
dušama, snagom Isusova uskrsnuća.
Tko će uskrsnuti? Svi ljudi koji su umrli: “koji su dobro činili – na uskrsnuće života, a koji su radili zlo – na uskrsnuće osude” (Iv5, 29).
Kako? Krist je uskrsnuo sa svojim vlastitim tijelom: “Pogledajte ruke
moje i noge! Ta ja sam!” (Lk 24,39); ali se nije vratio u zemaljski život.
Tako će isto, u njemu, “svi uskrsnuti sa svojim vlastitim tijelima, koja
sada imaju”; samo će to tijelo biti preobraženo u slavno tijelo, u “tijelo
duhovno” (1 Kor 15, 44):
Ali, reći će netko: Kako uskrsavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći? Bezumniče! Što siješ ne oživljuje, ako ne umre.
vidi: Katekizam Katoličke Crkve br. 997—1001

