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Župne obavijesti

➢ Sv. misa zahvalnica na kraju školske godine bit će 11. lipnja u
19:30 sati.
➢ Zaručnički tečaj u Nazaretu bit će od 11. do 15. lipnja u 20:15
sati.
➢ Sv. misa i blagoslov djece bit će 13. lipnja u 18:30 sati
➢ Hodočašće na Trsat bit će 22. lipnja. Polazak je u 5:30 sati.
Cijena: 70,00 kn.
➢ Susret obitelji bit će u subotu 30. lipnja u 10:00 sati u crkvi.
➢ Našu crkvu ponedjeljkom čiste volonterke koje trebaju
pomoć u novim snagama. Svi zainteresirani su dobro došli.
*********************************************************************
➢ Ženidbeni navještaj:
➢ Ivan Rendulić i Aleta Arbanas oboje iz župe NBDM. Vjenčat
će se 23. lipnja 2018. u župi Baška na otoku Krku.
➢ Hrvoje Landeka iz župe NBDM i Marija Krstanović iz župe
Suho Polje. Vjenčat će se 24. lipnja 2018. u župi Suho Polje u
BiH.
➢ Krešimir Juranović i Andrea Katkić oboje iz župe NBDM.
Vjenčat će se 30. lipnja 2018. u župi NBDM.
➢ Valentino Belobrajdić iz župe Ščitarjevo i Kristina Marelja iz
župe NBDM. Vjenčat će se 30. lipnja 2018. u župi NBDM.
➢ Zoran Bumbar iz župe bl. Alojzija Stepinca i Jasmina Hrgović
iz župe NBDM. Vjenčat će se 30. lipnja 2018. u župi NBDM.
➢ Ivan Stepanić iz župe NBDM i Martina Vučićević iz župe bl.
A. Stepinca. Vjenčat će se 6. srpnja 2018. u župi bl. A.
Stepinca, Velika Gorica.
***************************************************************************
Župa Navještenja B. D. Marije, Velika Gorica
Šetalište Franje Lučića 25, 10410 Velika Gorica
Tel: 01/ 6222 019
Fax: 01/ 6266 790
www.navjestenje.hr / zupa.navjestenja.b.d.marije@zg.t-com.hr
Odgovara: Norbert Ivan Koprivec, ŽUPNIK

Župni listić župe

Navještenja B. D. Marije
Velika Gorica
Godina III, Broj 43., 10. lipnja 2018.

Deseta nedjelja kroz godinu – Evanđelje: Mk 3, 20-35 “Sotoni je došao
kraj.“
„Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom
nerukotvoren, vječan na nebesima.“ ( 2 Kor 5,1) Ovo su riječi iz današnjeg drugog
čitanja koje proizlazi iz Pavlove uskrsne vjere: da je Isus Krist svojim uskrsnućem
srušio vrata smrti jednom zauvijek i svima koji u Njega vjeruju širom otvorio vrata
vječnog doma na nebesima. Kršćansko postojanje ispunjeno je nadom koja ovaj naš
zemaljski život promatra tek kao početak, kao prvu „etapu“ našeg postojanja, a nakon
smrti započinje druga – vječna, preobražena i proslavljena „etapa“, u zajedništvu s
Trojedinim Bogom i svima svetima. Kršćanin je zato putnik, a Crkva putnica i
hodočasnica. U svjetlu i snazi kršćanske vjere pozvani smo uvijek iznova podsjećati na
zemaljsku prolaznost i nestalnost, učiti se nevezanosti na zemaljsko i težiti za nebeskim,
gdje nam je konačni cilj. Kršćanin stoga živi u nadi spasenja, nenavezan na
ovozemaljsko, usmjeren prema vječnosti. Temelj te nade je Kristovo uskrsnuće po
kojem se naš život već sada obnavlja i koje je zalog i naše proslave u nebu. Kršćanin
zna da ovdje na zemlji nema trajno prebivalište, već putuje prema vječnoj domovini na
nebesima.

Jedanaesta nedjelja kroz godinu – Evanđelje: Mk 4, 26-34 “Manje od svega
sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća.”
Govor u današnjem evanđelju o sjemenu što klija i raste prije nego li donese plod, uči
nas strpljenju i posvješćuje nam činjenicu da je potrebno napredovati iz dana u dan.
Ništa vrijedno i trajno u životu ne postiže se preko noći. Ni vjernička povezanost s
Bogom se ne događa na brzinu, nego joj je potreban rast. Riječ Božja poput sjemena i
zrna gorušice raste i razvija se u nama. S vjerom i nadom prihvaćena, ona raste i razvija
se tiho i skrovito, ali u konačnici donosi plod. Stoga je potrebno i vremena i strpljenja
da bi riječ Božja u nama donijela ploda. Ona također treba naići na plodno tlo, na srce
koje je raspoloživo prihvatiti tu poruku. Na taj način širi se kraljevstvo Božje, koje
dolazi tiho i prisutno je među nama. Kraljevstvo Božje nije nešto što dolazi preko noći,
niti na brzinu i naglo. Upravo nam to Isus želi poručiti ovom prispodobom, da je
potrebna i određena ustrajnost i strpljivost. Najvažnije je ne odustati. Isus naviješta
snagu koja proizlazi iz njegove poruke, a mi smo pozvani živjeti njegovu poruku i
provoditi je u djelo. Dopustimo Bogu da nas zahvati svojom riječju, da posije sjeme
svoje riječi u naše srce i učini ga plodnim svojom snagom i milošću. Otvorimo svoja
srca za Božju riječi i primimo ju s vjerom jer i najmanje sjeme vjere, može donijeti plod.

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU
Datum
Ponedjeljak
11.6.2018.

Kalendar
Barnaba, Borna,
Ruža

Misna nakana
+ Vjekoslav Brabenec i ++ obitelj

Bosiljko, Leon,
Gašpar

Sat
07:00
18:30
19:30
07:00
18:30

Utorak
12.6.2018.
Srijeda
13.6.2018.

Antun
Padovanski

07:00
18:30

+ Miljenko Ponoš, god.
+ Ljubica Nestić

Četvrtak
14.6.2018.

Rufin, Valerije,
Elizej

07:00
18:30

+ Antun i Katarina Kos
+ Juraj i Ljubica Novosel i svi ++ iz ob.

Petak
15.6.2018.

Vid, Vito,
Modest

07:00
18:30

Zajedničke nakane
Zajedničke nakane

Subota
16.6.2018.

Zlatko, Aurelije,
Zlata

07:00
20:15

+ Josipa Milić, god.
Na nakanu

Jedanaesta
nedjelja
kroz godinu
17.6.2018.

Laura, Inocent,.
Diogen,
Nevenka

07:00
09:00
10:15
11:30
18:30

+ Iva i Adam Krstanović
+ Jelka Gunjak, god. i + Josip, Marija i Ivan
Župna
+ Juraj Mihanović i za zdravlje obitelji
+ Juraj Mihanović i svi ++ ob. Mihanović i Lučić

+ Stjepan Arbanas, Verica Stepanić i Katica Arbanas-Mesić

Zahvala za kraj školske godine
Zajedničke nakane
Zajedničke nakane

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Datum

Ponedjeljak
18.6.2018.
Utorak
19.6.2018.
Srijeda
20.6.2018.
Četvrtak
21.6.2018.
Petak
22.6.2018.
Subota
23.6.2018.
Dvanaesta
nedjelja
kroz godinu
24.6.2018.

Kalendar

Marcel, Paula,
Ljubomir
Romuald,
Rajka, Božidar
Margareta,
Naum, Cvijeta
Alojzije
Gonzaga
Ivan, Toma,
Paulin
Marija, Josip,
Flavije
Rođenje Ivana
Krstitelja,
Ivana, Krsto

Sat

07:00
18:30
07:00
18:30
07:00
18:30
07:00
18:30
07:00
18:30
07:00
20:15
07:00
09:00
10:15
11:30
18:30

Misna nakana

+ Matija Tkalčević i svi ++ iz ob.
+ Stjepan Markulinić, god. i svi iz ob. i + Ana Klarić, god.

Zajedničke nakane
Zajedničke nakane
+ Ivan Stojanović i + Mara Šagolj i svi ++ iz ob.
+ Milan Skejo
+ Slavica Hlopec
+ Nikola Šipušić, god.
Zajedničke nakane
Zajedničke nakane
+ Mijo, Ana, Stjepan i Marica Kovačević
Na nakanu
+ Marija Čaćić i svi ++ iz ob.
+ Ivan i Ana Veselić
Župna
+ Ivica Andrijević
+ Marija Rolinc, god.

Važnost riječi
Jesmo li svjesni koliko su riječi koje izgovaramo snažne?
Svaka negativna riječ razori tebe, razori osobu kojoj je upućuješ.
Svaka lijepa riječ obogaćuje tebe, obogaćuje osobu kojoj je upućena.
Znate li da jednom lijepom riječju možete drugoj osobi spasiti život? Nikad ne
znamo tko se s čime bori. Netko ima suicidalne misli, netko se osjeća
maksimalno pogaženo, netko misli kako nije vrijedan zraka kojeg udiše. Nikad ne
znamo tko kakav trn nosi u srcu i koliko ga on muči. Znate li da lijepom riječju
možete taj trn iščupati i zasaditi cvijeće - ljubav?
Koristite ih češće. Svi smo ih željni. Svi smo potrebni čuti da vrijedimo, da smo
lijepi, da smo posebni. Toliko je ranjenosti. Sklanjamo pogled jedni od drugih.
Mediji nam nude samo negativne informacije. Kao žive rane hodamo ovim
svijetom. Svijet nas masakrira zlim informacijama, postupcima, riječima,
nepravdama. To možemo razbiti jednom divnom riječju, jednom divnom
rečenicom.
Čarobne riječi: Hvala. Molim. Oprosti. Izvoli.
Čarobne rečenice: Lijep/a si. Jako sam sretan/sretna što si tu. Dobar/dobra si.
Osmijeh ti lijepo stoji. Bog te voli. Bog te ljubi. Postojiš jer te Netko poželio. Imaš
dobro srce.
Jezik lomi kosti. Riječi su teške.
Naše su riječi od velike važnosti.
Svaka loša riječ - nas osuđuje.
Svakom lijepom riječju, rečenicom obogaćujemo sebe i druge.
Stvarajmo mostove jedni do drugih.
Nije lako svakome ih uputiti, nekada bismo se jednostavno potukli s nekim,
ponizili ga, jer je zao prema nama. Čemu to? Hoćeš li ga time promijeniti? Hoćeš
li mu time pokazati kako si ti vrjedniji od njega i kako on zaslužuje to zlo, a ne ti?
Nitko od nikog nije vrjedniji. Svi iz istog izvora potječemo - Boga.
Tama se izgoni svjetlom. Mržnja se izgoni ljubavlju. Čovjek se mijenja oprostom.
Čovjek se obnavlja radosnom viješću. Lijepim riječima. Lijepom rečenicom.
Obratite pažnju na riječi koje izgovarate. Nekada je bolje na 10 sekundi zatvoriti
oči i duboko udahnuti, jer kroz izdah možda nestanu negativne riječi koje smo u
tom trenutku htjeli izgovoriti. Bolje promisliti nego lomiti kosti jedni drugima. Jezik,
mali ud, ali od velike važnosti. Nekad velika opasnost, nekad jako velik
blagoslov.
Izaberi: Opasnost ili blagoslov.
Preuzeto s web stranice “Isusovi učenici”

