RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
15.— 21. listopada 2018.
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Terezija Avilska 08.00 + Stjepan Martinec,
(Lk 11,29-32)
++ ob. Martinec, Sedak, Meštrović

uto

M. M. Alacoque
(Lk 11,37-41)
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Ignacije
Antijohijski
(Lk 11,42-46)
Sv. Luka
(Lk 10,1-9)
Ivan Brebeuf
(Lk 12,1-7)
Kornelije
(Lk 12,8-12)
DVADESET I
DEVETA
NEDJELJA
KROZ
GODINU

08.00
19.00 + zajednička nakana

08.00
19.00 + Zlatko Skledar
08.00
19.00 + Mihalj Fabijanec
08.00
19.00 + zajednička nakana
08.00 + Stipe Žaja, ++ Žaja i Ćurić
Nema večernje sv. Mise
07.30 + Martin i Zorka Penava,
++ ob. Penava
09.00 + Mijo i Katica Bezuh
10.30 + Božo Rimac
12.00 +Janja, Stipan, Blažan Šimić
19.00 + Dragica i Slavko Šuperina
+ ob. Šuperina, Škvorc, Jelačić

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
DVADESET I OSMA
NEDJELJA KROZ
GODINU
GOD. 17., BR. 39.
NEDJELJNA ČITANJA

Mudr 7,7-11; Ps 90,12-17; Heb 4,12-13; Mk 10,17-30

Draga braćo i sestre,
u današnjem evanđelju Isus mladom bogatašu koji je, tako se čini, sve činio ispravno u životu, pokazao mogućnost, kako može doći
bliže Bogu. On ga upućuje na to da drži zapovijedi, novac i bogatstvo
nisu sve. Važnije je da Božja riječ postane stvarnost u njegovom životu. To nije bilo kakva povijest koja se dogodila pred dvije tisuće godina, Riječ je i danas živa. Ta povijest ima posla i s nama u našemu životu. Ako netko puno radi da bi zaradio što više novca – ne da bi preživio, tada postoji opasnost da on ili ona izgube iz vida prijatelje, obitelj. Netko tko se brine samo za svoju karijeru, koji se uvijek želi probijati, koji gleda samo na stvar, često puta ne može druge prihvatiti,
vidjeti, čuti, osjetiti. Božja riječ je živa, rekao je sv. Pavao i ona prodire
u našu nutrinu i dotiče nas. Pitanje je kako s tom riječju ophodimo i
što s njome radimo. Mladi bogataš koji je došao k Isusu, odlučio je ne
slijediti Isusa jer mu se učinilo da mu je bogatstvo važnije. Možda je
trebao još vremena da upozna što je za njega važno. Za njega bi možda bilo dobro da se sjetio riječi iz knjige Mudrosti: razbor i mudrost
puno su vrjedniji od bogatstva. Ako uključimo naš razum možemo se
drukčije odlučiti. Možemo se obratiti. Novac po sebi ne zatvara nam
put do Boga. Put zatvaramo sami sebi. Kod Boga uvijek iznova imamo mogućnost nanovo početi, jer Bogu je sve moguće. nije svaki bogata čovjek zatvoren za duhovnu dimenziju. Mnogi bogati ljudi imaju izgrađen unutarnji život i pomažu nevoljnima. No, svatko tko izgubi nutarnji odmak od vlastitoga bogatstva tako da mu bogatstvo
umjesto Boga ispuni srce, ne shvaća da se osmišljen život ne može
kupiti. I da je čovjekovo pravo bogatstvo kada može usrećiti svoje bližnje.

POTICAJ PAPE FRANJE—LISTOPADSKA POBOŽNOST
Papa Franjo pozvao je vjernike iz cijeloga svijeta da svakodnevno mole
krunicu tijekom cijelog mjeseca listopada. Poziva vjernike “da se mole
Svetoj Majci Božjoj da stavi Crkvu pod svoj zaštitnički plašt: da je čuva
od nasrtaja zloga, velikog tužitelja, te da ona istodobno postane sve više svjesna pogrešaka, zabluda, zlostavljanja počinjenih u sadašnjosti i u
prošlosti te da se bez imalo oklijevanja upusti u borbu kako zlo ne bi prevladalo”.
Sveti Otac odlučio je pozvati vjernike iz
cijeloga svijeta da svakodnevno mole krunicu tijekom čitavog marijanskog mjeseca
listopada i sjedine se tako u zajedništvu i
pokori, kao Božji narod, moleći od Svete
Majke Božje i sv. Mihaela Arkanđela da
štite Crkvu od đavla koji nas uvijek želi
odijeliti od Boga i jedne od drugih.
SUSRETI ŽIVIH VJERNIČKIH KRUGOVA
■ Obiteljska zajednica—prvi ponedjeljak u mjesecu: 20.00 h, PC
■ Biblijska skupina „Emanuel“—drugi i četvrti ponedjeljak u
mjesecu, 19.30 h, PC
■ Apostolat katoličkih muževa— treći ponedjeljak u mjesecu, 20.00 h, PC
■ Molitveni vijenac Kraljice obitelji— sv. Misa, 12-tog u mjesecu
■ Molitvena zajednica Marijino pohođenje—prva srijeda u mjesecu
17.30 h, PC, sv. Misa, 25-tog u mjesecu
■ Mješoviti zbor „sv. Cecilija“—utorkom, 20.00 h, PC
■ Molitvena zajednica Krvi Kristove— četvrtkom, 16.30 h, PC
■ Molitvena zajednica „Bl. A. Stepinac“—četvrtkom 20.00 h, PC
■ Marijanski zavjet za Domovinu— četvrtkom, 20.00 h, Trg Ivana Pavla II
■ Susret mladih: Kava s Isusom— druga i četvrta subota u mjesecu, 18.00 h
■ Susret Ministranata—svake subote, 10.30 h, PC
■ Nazaretska grupa—svake subote, 10.00 h, PC
■ Dječji zbor Božje krijesnice—svake subote, 13.00 h, PC
■ Zbor mladih Stijene—svake subote, 17.00 h, PC
■ Glumačka skupina— u pripremi: Zaljubljeni Stepinac, susret po potrebi
PRIDRUŽI SE!

ŽUPNE OBAVIJESTI
■ Danas je druga nedjelja u mjesecu, dan kada prikupljamo novčani
prilog za župni Caritas. Unaprijed zahvaljujemo na vašoj dobroti!
■ U ponedjeljak, 15. listopada u 20.00 sati u prostorijama PC-a je
redoviti susret Apostolata katoličkih muževa. Voditelj: Ilija Nikolić,
trajni đakon. Tema : Kriza muškarca; Utjecaj odgoja unisex kulture.
■ Prilika za sv. Ispovijed bit će u utorak i petak od 18.30 sati.
■ U četvrtak, 18. listopada, bit će Dan otvorenih vrata crkve. Presveti Oltarski Sakrament bit će izložen od 8.30 do 18.30 sati . Dođi i druži
se s Isusom. Mogućnost ispovijedi od 18.00 sati kod p. Stjepana Ivana
Horvata, Misionara Krvi Kristove.
■ U subotu, 20. listopada u 20.00 sati u našoj crkvi sv. Ivana Krstitelja, Zagrebačka Filharmonija održat će prigodni koncert povodom 23.
godišnjice grada Zaprešića. Odazovimo se u što većem broju!
■ U subotu, 20. listopada, zbog koncerta Zagrebačke filharmonije neće biti Svete mise u 19 sati.
■ U subotu, 20. listopada redovite su kateheze za prvopričesnike. 1.
grupa od 10.00—10.45: 3a i 3d; 2. grupa do 10.50—11.35: 3b i 3e; 3.
grupa od 11.40—12.25: 3.c! Veselimo se susretu!
■ Slijedeće nedjelje, 21. listopada, slavimo MISIJSKU NEDJELJU
kada molimo za misionare koji navještaju Krista u narodima koji ga
još nisu upoznali. Naša djeca će na Svetoj misi u 9.00 sati na poseban
način proslaviti ovaj dan.
NAJAVE:
■ U subotu, 20. listopada, hodočastimo u Poznanovac gdje će u crkvi Ivana
Pavla II gdje će predvoditelj euharistijskog slavlja biti uzoriti gospodin Josip
kardinal Bozanić o spomen 20. obijetnice njegova pohoda Mariji Bistrici i
proglašenja Alojzija Stepinca blaženim. Prijaviti se možete iza sv. Mise.
■ U subotu, 27. listopada, naša župa organizira izlet za mlade u najljepši
europski Zoološki i botanički vrt u Budimpeštu s razgledavanjem grada.
Cijena je 230.00 kn. U cijenu je uključen prijevoz , ulaznica u Zoo i botanički vrt te stručno turističko vodstvo. Prijave iza misa ili u vrijeme rada župnog ureda.
■ Naša župa organizira hodočašće u Svetu zemlju, od 02. do 09. travnja
2019. godine. Cijena hodočašća je 1. 480, 00 USD. Više detalja i obrazac prijave potražite u župnom uredu.

