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Nedjelja, 25. ožujak 2012. - God. III -  Broj 77. 

5. KORIZMENA NEDJELJA (B) 

Iz današnjeg Evanđelja (Iv 12, 20-33)  
 

 

A među onima koji su se došli klanjati na 
Blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu 
iz Betsaide galilejske pa ga zamole: 
»Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip 
ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i 
kažu Isusu.  Isus im odgovori: 
»Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zais-
ta, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, 
pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li 
umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, 

izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će 
ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I 
gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, 
počastit će ga moj Otac.«  »Duša mi je sada potresena i što da ka-
žem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! 
Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i 
opet ću proslaviti!« Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govo-
raše: »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu: »Anđeo mu je zbori-
o.«  Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi 
vas.« »Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti 
izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k se-
bi.« To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.   



Kratka misao uz Evanđelje... 
 

Usporedbom, koja rasvjetljuje njegov slavan život, Isus odgovara svima onima 
koji ga žele vidjeti: On je poput sjemena što pada na zemlju. Ono se dariva sve 
do smrti, kako bi donijelo plod. Plod stabla života je Isus Krist: “Kad budem 
uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi!”. Križ je drvo života i ono je stablo 
koje daje plod u svoje vrijeme, čiji listovi ne otpadaju. On je stablo života podi-
gnuto, kako bi bilo istaknuto i donijelo plod u svetom gradu (Otk 22, 14.19)! 
 

Iz knjižice: Ideš se ispovjediti?  (5) 
(Autor: Jorge kardinal Medina Estevez)  

 

Što osjećaš? 
  

 Možda si u strahu. Možda misliš, da ako te ispovjednik poznaje, da će te  
kriviti i da neće imati dobro mišljenje o tebi. Možda misliš da će se začuditi 
nad onime što bi mu mogao reći ili da će se skandalizirati nad tvojim propus-
tima. Promisli malo. 
 Ako ti strah Božji ne prijeći da griješiš, utoliko te ljudski strah ne bi tre-
bao sprječavati da ispovjediš svoje grijehe. S druge strane, nisi uvrijedio sve-
ćenika, koji te ispovijeda. Više od ljutnje i on sam (poput tebe) osjeća kaznu i 
žalost  što si uvrijedio Boga, svoga Oca, budući da si umanjio vatru ljubavi u 
kršćanskoj zajednici, Crkvi, koja je tvoja majka. 
 Prisjeti se da je ispovjednik dužan čuvati potpunu tajnu: čak i pod prije-
tnjom smrti ne smije nikome otkriti tvoje grijehe! Izvan ispovjedaonice ne 
može govoriti s tobom o tvojim grijesima, osim ako mu ti to sam ne dozvoliš. 
Isto tako ne smije niti indirektno iznositi tvoje grijehe izrečene u ispovjedao-
nici. 
 Svećenik tijekom svoga života i vršenjem svoje službe, preko žalosnog 
iskustva, dobro upozna slabosti i ljudske grijehe. Teško da ćeš mu reći nešto, 
što već prije nije čuo. Upravo to iskustvo, više ili manje ovisno o slučaju, po-
moći će mu da te podrži u tvom traženju Boga.  
 Možda ćeš imati osjećaš da nećeš znati odakle započeti, posebno ako se 
dugo vremena nisi ispovjedio. U tom slučaju možeš zamoliti ispovjednika da ti 
pomogne; u svakom slučaju vrlo je važno da mu kažeš, koje te stvari više mu-
če i za koje te tvoja savjest okrivljuje. Na taj način ćeš ga uputiti na pitanja, 
koja bi možda bila potrebna. 
 Osjećaš li sram? To je normalno. Još više si se trebao sramiti kad si činio 
grijeh. Jedina stvar koja je sada bitna je iskrenost. Razgovaraj sa svećenikom 
kao da bi razgovarao s Isusom Kristom. On će nastojati prihvatiti tvoje riječi 
kao da te Isus sluša. Nastoj usmjeriti sve svoje osjećaje prema onome što je 
temeljno: prema boli i kajanju, budući da si uvrijedio Boga i prema obraćenju 
svoga srca, kako bi živio po nauku Evanđelja Isusa Krista. 



Drugim riječima, prema sv. Pavla: kako bi Krist počeo živjeti u tebi (Gal 2,20) 
ili kako kaže Isus u Evanđelju po Ivanu, kako bi se sjedinio s Njime, kao što su i 
loze vezane uz trs (usp. Iv 15, 1-11), ili kako bi bio živi član Crkve i s velikodu-
šnošću dao svoje svjedočanstvo vjere u Isusa Krista, potičući tako primjerom 
svoju braću na vjeru u Gospodina.           (nastavlja se) 
 

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

Nedjelja, 25.3. -  5. korizmena  
M 9.30 h za župu i župljane 
R 11.00 h + Mato i Dora Kozolić  
M 17.30 h Križni put 
M 18.00 h + Martin Vujković 
 

Ponedjeljak, 26.3. —  BLAGOVIJEST 
M 8.00 h + Josip Fuchs (zadušnica) 
M 19.00 h + Ob. Posavec i Tuba 
 

Utorak, 27.3. —  Sv. Lidija -  2. UTORAK PRED BLAGDAN SV. ANTUNA 
M 18.30 h Večernja i krunica u čast sv. Antunu 
M 19.00 h + Ob. Cenkovčan i Čelik  
 

Srijeda, 28.3. —  Sv. Priska - Proba župnog zbora u 20 h  
M 19.00 h + Katarina i Andrija Fosić; Marija Kemić 
 

Četvrtak, 29.3. —  Sv. Bertold - Proba repaškog zbora u 18.30h 
M 19.00 h + Ivan i Kata Tuba i obitelj 
 

Petak, 30.3. —   Sv. Bogoljub - (nemrs)  
R 15.00  Križni put 
R 15.30  Ob. Bratec, Novaković i Rakačić 
M 18.30 h Križni put 
M  19.00 h    + Ivan Halaček i ob. Gazdek 

 

Subota, 31.3. —  Sv. Benjamin - Proba zbora mladih u 11h 
M 15.30 h Velika ispovijed i misa (slobodna nakana) 
M 19.00 h  + Ob. Kolarić  
 

Nedjelja, 1.4. -  CVJETNICA  
M 9.30 h za župu i župljane 
R 11.00 h + Marija i Stjepan Halaček  
KMB 15.00 h Križni put 
M 19.00 h + Ivka Lauš 
 

NAJAVA:  Velika ispovijed u Molvama: subota, 31.03. u 15.30h 
Svi koji se žele ispovjediti neka dođu u gore naznačeno vrijeme, budući da će ispo-
vijedati veći broj svećenika . Iza ispovijedi slijedi sveta misa. 



OSTALE OBAVIJESTI 
CARITASOVA NEDJELJA  
Danas je Caritasova nedjelja. Sakupljamo kolektu za Biskupijski i Župni Caritas.  
IGRANI FILM:  “SV. ANTUN PADOVANSKI”  
Kroz korizmeno vrijeme nastavljamo s tribinama duhovnog sadržaja. Večeras u 
19 sati, u prostorijama novog društvenog doma, prikazat ćemo uspjeli igrani film 
“Sv. Antun Padovanski”. Trajanje filma je  120 min. 
13. UTORAKA PRED BLAGDAN SV. ANTUNA 
U utorak je 2. utorak pred blagdan sv. Antuna. Pola sata prije svete mise molit 
ćemo Večernju, a potom krunicu i zavjetne molitve u čast sv. Antunu.  
PRVI SASTANAK PASTORALNOG I EK. VIJEĆA U NOVOM SAZIVU 
Sastanak ŽPV-a i ŽEV-a bit će u utorak, 27. 03. u 20 sati u vjeronaučnoj dvorani. 
SUSRET S RODITELJIMA PRVOPRIČESNIKA 
Susret s roditeljima ovogodišnjih prvopričesnika bit će u četvrtak, 29. ožujka u 
19.30 u vjeronaučnoj dvorani u Molvama. 
USKRSNA ISPOVIJED U MOLVAMA 
Uskrsna ispovijed u Molvama je u subotu, 31. ožujka s početkom u 15.30 sati. Na-
kon ispovijedi slijedi sveta misa i prilika za primanje pričesti. 
CVJETNICA - BLAGOSLOV  NOVOG KRIŽNOG PUTA 
Na Cvjetnicu, u 15 sati, bit će blagoslov postaja križnog puta kod Zavjetne kapeli-
ce Majke Božje. Nakon blagoslova slijedi pobožnost Križnog puta. Postaje križnog 
puta donijete su iz Jeruzalema i bit će dio Isusove domovine u Molvama. U slučaju 
lošeg vremena križni put se ne odgađa. 
USKRSNA ISPOVIJED BOLESNIKA 
Uskrsna ispovijed bit će u utorak, 3. travnja od 9 sati. Molimo prijavite svoje stari-
je, bolesne, a nepokretne ukućane! 
KORIZMENO ODRICANJE 
Plodove svoga odricanja (nepokvarljive namirnice i higijenske potrepštine) za potrebne s 
područja župe, možete donositi u župni ured ili ostaviti u sakristiji naših crkava. Drugi 
način je da kupljene stvari odložite u košare u trgovinama Podravske sloge, Stridona i PZ 
Virje, kako u Molvama, tako i u Repašu. U crkvama su smještene i posebne škrabice s nat-
pisom: ZA CARITAS - MOJE KORIZMENO ODRICANJE.  

UREĐENJE OKOLIŠA CRKVE U REPAŠU I KAPELE MAJKE BOŽJE 
Uređenje okoliša naših crkava ide svojim tijekom. Da bi projekt vanjskog uređenja 
mogao biti dovršen potičem župljane da u okviru svojih financijskih mogućnosti 
doprinesu za spomenutu akciju.  

Dobročinitelji 
Za Crkvu: N.N. 1000kn; Stjepan Ištvan, P. Preradovića 25, 300kn; Jelica Kolarić, Repaš 179, 200kn; Ob. Sabolić, 
Repaš 5, 100kn za cvijeće.  

Molimo za dobročinitelje Crkve! 
 

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 


