RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
18.—24. OŽUJKA 2019.
18.

pon

Ćiril Jerizalemski
( Lk 6,36-38 )
19.00 + Marica i Matko Kapular

19.

uto

Sv. Josip,
10.30 Sv. Misa u Novim dvorima
zaručnik BDM
( Mt 1,16.18-21 )
19.00 zajednička nakana

sri

Klaudija
( Mt 20,17-28 )

08.00 + Josip i Jela Katanić,
++ ob. Katanić, Josip Lucić
19.00 + Zlata, Josip, Božo Baršić

21.

čet

Kristijan
( Lk 16,19-31 )

08.00—za zdravlje i obraćenje
19.00 + Drinka i Mirko Penavić
+ Diana Šaban

22.

pet

Lea Rimska
(Mt 21,33-43)

08.00
19.00 zajednička nakana

sub

Dražen
( Lk 15,1-32 )

08.00 + Mijo, Milka, Niko, Tade
Karaula, Ivka Kelić, Marica Suša
19.00 + Anđelka i Dragutin Balja

TREĆA
KORIZMENA
NEDJELJA

07.30 + Franca i Branko Stepinac
09.00 + Tomislav Ilić
10.30 pro populo
12.00 + Ivan Medvedović,
++ ob. Medvedović
19.00 + Josip Fabić

20.

23.

24.

ned

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
DRUGA KORIZMENA
NEDJELJA
GOD. 18., BR. 16.
NEDJELJNA ČITANJA
Post 15,5-12.17-18; Ps 27,1.7-9.13-14; Fil 3,17 – 4,1; Lk 9,28b-36

Draga braćo i sestre,
u evanđelju druge korizmene nedjelje Isus dopušta da tri apostola –
Petar, Jakov i Ivan – sudjeluju već u slavi na gori preobraženja, koju
će on imati kao uskrsnuli. Oni smiju već unaprijed nešto "kušati" od
slave nebeskoga kraljevstva. Dok slušaju Očev glas s neba, koji upućuje na Isusa kao svoga izabranog Sina, oni trebaju biti ojačani u vjeri.
Bog pokazuje apostolima, da ima nešto veće nego što čovjek može sebi
predstaviti. Također tamo, gdje mi ne proziremo Božje planove, on
zna put i sve upravlja i okreće za naše dobro. Glas Očev s neba traži
od apostola, da slušaju Sina Božjeg – Isusa. Na njega se trebaju osloniti; njemu se potpuno trebaju povjeriti. On je poslanik Oca nebeskoga, i
kao što Otac šalje njega, tako će Isus Krist nakon svoga uskrsnuća poslati apostole u sav svijet, da bi oni svjedočili za njega. Tko sluša Božju
riječ, stoji na čvrstom tlu. Ne treba očajavati, iako je puno toga u svijetu nesigurno. I tako, nakon jedinstvenog doživljaja na brdu, trojica apostola: Petar, Ivan i Jakov nose u srcima duboko iskustvo Gospodinova preobraženja. Čuvajmo zahvalno i mi u našim srcima sve dobre
časove našega života. Neka nam Bog daruje puno utjehe, da budemo
ojačani za vrijeme kušnje, križa i patnje. Teški časovi će doći, ali tko je
svoje srce utemeljio u vjeri u Boga, ne treba se ništa bojati. U pravo
vrijeme Gospodin Bog će sve na dobro okrenuti, izvršiti i primiti nas
u slavu nebesku.

SVETAC TJEDNA (rubriku uređuje M. Magzan)
20. ožujka - Blaženi Hipolit Galantini (1565-1619) - osnivač Kongregacije kršćanskog nauka, imao je karizmu kojom je promicao poučavanje u vjeri. On se rodio 12. listopada 1565. u Firenzi
od oca Filipa i majke Marije Ginevra Zufoli. Bog ga je Svojom
milošću zahvatio već od malena.
Još kao dijete Hipolit je vrlo rado
zalazio u crkvu da se ondje sabere, da moli i sluša propovijedi. Iz
njih je vrlo mnogo pamtio pa bi
sakupljao svoje male prijatelje te
im propovijedao. I tako je već od
malena počela njegova sklonost prema poučavanju u vjeri. Kad je poodrastao, pomagao je ocu u tkalačkom zanatu. Mislio je i na redovnički
stalež, no namisao nije ostvario. Ali je zato već kao dvanaestogodišnjak
počeo skupljati svoje vršnjake i poučavati ih u istinama i tajnama naše
vjere. U tom je apostolatu pokazao toliku uspješnost i vještinu da ga je
sam firentinski nadbiskup Aleksandar Medici, kasniji papa Leon XI.,
postavio za učitelja kršćanskog nauka u crkvi Svete Lucije u Pratu. Kako baš nije bio najboljeg zdravlja, kapucini ga nisu primili te je nastavio
katehizirati, a i svome ocu u poslu pomagati. Neki pobožni imućniji
građani, vidjevši njegov plodonosni apostolat, sagradili su mu oratorij
tako da ima svoju prostoriju u kojoj će nesmetano djelovati. Oko toga
oratorija nastala je između godine 1602. i 1604. njegova Kongregacija
sv. Franje za kršćanski nauk. Glas se o njoj raširio nadaleko pa su se
slične ustanove počele otvarati i u drugim gradovima. Kroz 14 dugih
godina mučile su ga bolesti i zadavale mu mnogo boli, ali on je sve podnio strpljivo i u duhu žrtve. Umro je 20. ožujka 1619. u Firenzi. Grob
mu je odmah postao cilj i sastajalište brojnih molitelja koji su mu se utjecali kao svecu. Njega je papa Benedikt XIV. proglasio godine 1756.
časnim Božjim slugom, a Leon XII. 19. lipnja 1825. blaženim.

ŽUPNE OBAVIJESTI
■ Prošle nedjelje za potrebe župnog Caritasa prikupljeno je 9.794,00 KN
i 15 EUR. Hvala vam na vašoj dobroti!
■ U ponedjeljak, 18. ožujka započinje Tjedan solidarnosti s Crkvom u
Bosni i Hercegovini pod geslom: „Budite složni i živite u miru“. Tjedan
solidarnosti zaključit ćemo u nedjelju 24. ožujka prikupljajući
dobrovoljne priloge za Crkvu u BiH.
■ U ponedjeljak, 18. ožujka, u 20.00 sati bit će roditeljski sastanak za
roditelje krizmanika 8. a i 8. b. razreda i roditelja učenika OŠ LJ. Gaj u
katehetskoj dvorani Pastoralnog centra.
■ U utorak, 19. ožujka, slavimo svetkovinu Sv. Josipa, zaručniku BDM.
Svečanu sv. misu u kapelici sv. Josipa u Novim dvorima s početkom u
10.30 sati predslavit će msgr. Jure Bogdan, vojni ordinarij.
■ Sv. misa u crkvi Sv. I. Krstitelja na svetkovinu Sv. Josipa bit će samo
19.00 sati
■ U utorak, 19. ožujka, u 20.00 sati bit će roditeljski sastanak za
roditelje krizmanika 8. c i 8. d. razreda u katehetskoj dvorani PC.
■ U utorak, 19. ožujka, u 18.25 sati imat ćemo pobožnost Križnog puta
koju će predmoliti mješoviti zbor Sv. Cecilije
■ U četvrtak, 21. ožujka, iza večernje sv. Mise, slijedi Euharistijsko
klanjanje.
■ U petak, 22. ožujka, u 18.25 sati imat ćemo pobožnost Križnog puta
koji će predvoditi dječji zbor Božje krijesnice.
■ U subotu, 23. ožujka, u 9.00 sati u školskoj sportskoj dvorani OŠ
„Ante Kovačić“ u Mariji Gorici igrat će se Proljetni malonogometni turnir za krizmanike Zaprešićkog dekanata "Kup Faustin Ćubranića". Svi
su pozvani podržati naše krizmanike nogometaše na putu do pobjede.
■ U dječjem vrtiću Maslačak ostvareni su uvjeti za katolički vjerski odgoj. Potičemo roditelje da svoju djecu upišu u grupu s katoličkim vjerskim odgojem kako bi cjelovito oblikovali naše najvoljenije.
■ Glas Koncila kako bi što većem broju vjernika omogućila upoznavanje kat. tjednika, u svojoj promotivnoj akciji broja potpuno besplatno.
Prijavite se u sakristiji ako želite besplatno mjesec dana primati tjednik.

