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24. NEDJELJA KROZ GODINU - (A) 

Iz današnjeg Evanđelja (Mt 18, 21-35)  
 

Tada pristupi k njemu Petar i reče: »Gospodine, koliko puta da 
oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« 
Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset 
puta sedam.«»Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči 
urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše 
mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije 
imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena 
mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ni-
čice preda nj govoreći: 'Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vra-
titi.' Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu opros-
ti.« »A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji 
mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: 
'Vrati što si dužan!' Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: 
'Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.' Ali on ne htjede, nego 
ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.« »Kad njegovi 
drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to 
dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: 'Slugo 
opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li tre-
balo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smi-
lovao?' I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne 
vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako 
svatko od srca ne oprosti svomu bratu.« 



Kratka misao uz 24. nedjelju kroz godinu 
 

Isus današnju prispodobu koristi kao priliku da bi nam posvijestio kako 
smo svi mi bogato obdareni od nebeskoga Oca. Svi smo dužnici nasuprot 
Bogu, a on nam unaprijed prašta sve naše krivice i dugove. Kako onda mi 
možemo ne imati milosrđa i smilovanja prema našim bližnjima? Dok mo-
limo molitvu „Oče naša“ pozvani smo ozbiljno je shvatiti jer molimo: 
“Otpusti nam naše duge, kao što i mi otpuštamo dužnicima svojim”! Uko-
liko bi taj zaziv bio tek molitva usana, a ne srca, bio bi pred Bogom be-
zvrijedan. Naše riječi iziskuju djela, a od srca okrenutog dobru traži se 
dokaz u konkretnoj životnoj stvarnosti. 

 

CRKVA HRVATSKIH MUČENIKA  U UDBINI 
 

Dan 11. rujna 2011 ostaje dan trajne uspomene 
budući da je crkvu hrvatskih mučenika posvetio 
kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački. 
Radovi su započeli 2003. godine, prigodom 510. 
obljetnice velike hrvatske tragedije koja je bila na 
Krbavskom polju 9. rujna 1493. Kamen temeljac 
postavljen je dvije godine kasnije. S radošću smo 
tijekom proteklog vremena uočavali da današnji 
naraštaj Hrvata vjernika rado preuzima na sebe 

obvezu da i projektom Crkve hrvatskih mučenika izrazi svoju zahvalnost svim 
žrtvama iz naše prošlosti. Time je i novim naraštajima poslana poruka da je ži-
vot za braću - sve do žrtve života - najbolji zalog budućnosti svakog naroda. Ho-
dočasnici će ove godine pred crkvom moći vidjeti kip koji predstavlja Ivana Pav-
la II. kako prelazi prag trećeg tisućljeća s uzdignutim križem u ruci, kao znakom 
koji nam svojim porukama o smislu i vrijednosti žrtve osvjetljuje put u bolju 
budućnost. Gradnja Crkve je i započeta u ozračju poziva istoga Pape svim naro-
dima, na pragu novog tisućljeća i stoljeća, da ne prepuste zaboravu svoje muče-
nike.  Pri kraju izgradnje je i memorijalni park pokraj crkve sa zidom u koji će se 
ugraditi spomen-kamenje s brojnih mjesta naših stradanja. Crkva hrvatskih mu-
čenika, kako je poznato, građena je darovima pojedinaca i skupina iz domovine i 
inozemstva. U tu svrhu pozivali smo vas do sada da se svaka župa i svaki pojedi-
nac svojim doprinosima uključi u izgradnju Crkve. Posebno smo vas pozivali da 
se na prvu nedjelju u rujnu u svim crkvama prikupljaju milostinja i darovi s tom 
nakanom. Zahvaljujući tim darovima mogli smo redovito podmirivati sve građe-
vinske radove. I ove godine, draga braćo svećenici i dragi vjernici u domovini i 
inozemstvu, pozivamo da se na misama u nedjelju 11. rujna prikupe darovi za 
uređenje Crkve hrvatskih mučenika na Udbini. To će biti vidljivi znak naše vjernič-

ke zahvalnosti prema onima koji su nas svojim žrtvama zadužili. Crkvu već sada po- 



-osjećuju mnogi hodočasnici pa vjerujemo da će je oni nakon posvete svojim prilozi-

ma moći uzdržavati i uređivati. To znači da je ovo zadnja kolekta koju raspisujemo 

za Crkvu hrvatskih mučenika. Od 2012. godine slavlja spomena na sve mučenike za 

Hrvatsku bit će na posljednju subotu u kolovozu. 

         Hrvatski biskupi 

TJEDNI RASPORED MISA I SAKRAMENATA 
(M – Molve //R – Repaš//KMB – Kapela Majke Božje//  
SK - Sestarska kapela) 
 

24. NEDJELJA KROZ GODINU,  11.9.  -  sv. Hijacint 
M 9.30  Za župu i župljane 
R 11.00  + ob. Gazdek, Orjovec, Ivančan, Krejčir i Krznarić  
Molve Ledine - Kapelica Svetoga Križa  12.00  
M 19 h  + Andrija Krznarić i rod. 
 
Ponedjeljak, 12.9. —  Ime Marijino 
M 19 h  + Marica Lodeta 
 
Utorak, 13.9. —  sv. Ivan Zlatousti 
M 19 h   + Mijo Paša, ŽeljkoKrznarić i ostali iz obitelji 
 
Srijeda, 14.9. —  sv. Uzvišenje svetog Križa 
M 19 h  + Mato i Ivo Kolar; Franjo Vincek 
 
Četvrtak, 15.9. —  Žalosna Gospa 
Kapelica u Đurđevačkoj 7.30h + Martin Krznarić; Josip i Roza Peić 
M 19 h  + Katarina Kokša 
 
Petak, 16.9. —  sv. Kornelije i Ciprijan 
M 19 h   + Stjepan i Jela Žufika 
 
Subota, 17.9. — sv. Robert Bellarmino  
M  19h   + ob. Čelik i Peti  
 

24. NEDJELJA KROZ GODINU,  18.9.  -  sv. Josip Kupertinski 
M 9.30  za župu i župljane 
R 11.00  + Agata i Andrija Kolarić; Marija i Franjo Paša  
M 19 h  + Đuro Cenkovčan; ob. Kerečin 
 



OSTALE OBAVIJESTI 
 

KOLEKTA ZA CRKVU HRVATKIH MUČENIKA NA UDBINI 
Po odredbi Hrvatskih biskupa, danas se sakuplja kolekta za dovršetak iz-
gradnje crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Svoje darove ubacite u škra-
bice ili donesite u sakristiju ili u župni ured. 
 

SASTANAK PASTORALNOG I EKONOMSKOG VIJEĆA ŽUPE 
U ponedjeljak u 20 sati, bit će sastanak ŽPV I EKV naše župe. To će ujedno 
biti posljednji sastanak vijeća u sadašnjem sazivu, jer sljedeći tjedan poči-
nje reizbor župnih vijećnika. O samom izboru vijećnika bit će više u sljede-
ćem broju Župnog listića. Vijećnici mogu podići dnevni red nakon mise. 
 

ŽALOSNA GOSPA 
U četvrtak 15. rujna u 7.30h na blagdan Žalosne Gospe slavit će se sveta 
misa u kapelici u Đurđevačkoj ulici . 
 

MONOGRAFIJA O MOLVARSKOJ ŽUPNOJ CRKVI 
Prošle godine izišla je bogato ilustrirana monografija koja opisuje cjeloku-

pnu crkvenu baštinu župne crkve, Zavjetne kapele Maj-
ke Božje i crkve u Repašu. Izdavač knjige nudi spome-
nuto izdanje po izuzetno povoljnoj cijeni od samo 
100kn (dosadašnja cijena bila je 398kn!). Stoga 
toplo preporučam svima na čitanje ovu knjigu, kako 
bismo vidjeli trud, zauzetost cijeloga naroda i njihova 
odricanja u izgradnji sakralnih objekata na području 
župe. Knjigu je moguće nabaviti u župnom uredu ili na 
stoliću s nabožnim predmetima u našoj župnoj crkvi. 
 
 
 

 

NAPOMENA 
Mole se čitatelji da ukoliko u našem župnom listiću zapaze pogrješke bilo 
kakve vrste da slobodno i bez ustručavanja kontaktiraju župnika i ukažu 
na njih. Posebno se to tiče imena za intencije svetih misa, kao i za podatke 
vezane za dobročinitelje Crkve. (tel. 892-103). HVALA!!! 
 

DOBROČINITELJI 
Za obnovu kapelice MB: Petar Ištvan, P. Preradovića 25, 1000kn; N.N. 5400kn. N.N. 300kn.; 
Ob. Kopričanec, Pavleka Miškine 42, 300kn. 
 

Molimo za dobročinitelje Crkve i njihove obitelji! 
 

Izdaje: Župa Uznesenja BDM, Virovska 21, Molve; (Tel./Faks. 048/892-103);  
www.zupa-molve.com  - E-mail: info@zupa-molve.com    

Odgovara: o. Tomislav Glavnik, župnik 


