SVA SI LIJEPA
TJEDNI LISTIĆ ŽUPE UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
I SVETIŠTA MAJKE BOŽJE MOLVARSKE — MOLVE

Nedjelja, 23. rujna 2012. - God. III - Broj 96.

25. NEDJELJA KROZ GODINU - (B)
Iz današnjeg Evanđelja (Mk 9, 30-37)
Otišavši odande, prolažahu
kroz Galileju. On ne htjede
da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje
se u ruke ljudima. Ubit će ga,
ali će on, ubijen, nakon tri
dana ustati.« No oni ne razumješe te besjede, a bojahu
ga se pitati. I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita
ih: »Što ste putem raspravljali?« A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On
sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: »Ako tko želi
biti prvi, neka bude od svih
posljednji i svima poslužitelj!« I uzme dijete, postavi ga posred
njih, zagrli ga i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete primi u
moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego
onoga koji mene posla.«

Kratka misao uz 25. nedjelju kroz godinu
Isus poučava svoje učenike u čemu je prava vjernička veličina- uči
ih da čovjek postaje velik služenjem. To pokazuje zorno stavljajući
jedno dijete pred apostole kao tip svih kojima treba ponizno i požrtvovno služenje Isusovih sljedbenika i svih ljudi. Isus je sveo srž
Božjih odredbi na ljubav prema Bogu i bližnjemu. On je tako i postupao. Vidio je veličinu malenih i svoju veličinu u služenju malenima.

NOVA VJERONAUČNA GODINA
ISPOVIJED ZA ŠKOLSKU DJECU I PODJELA VJERONAUČNIH KNJIŽICA
Nakon ljetnih praznika ispovijed za naše školarce iz Molvi bit će u subotu,
29. rujna u 16 sati. Ispovijed za vjeroučenike u Repašu bit će u nedjelju, 30.
rujna u 10.30 sati.
Nakon ispovijedi bit će podjela
vjeronaučnih knjižica za novu vjeronaučnu godinu.
Istom prilikom dogovorit ćemo se
za raspored župske kateheze, koja
počinje u mjesecu listopadu.
Svima je to prilika za novi početak: za obnovu prijateljstva s Bogom i podsjećanje na radosnu molitvu na
nedjeljnoj svetoj misi, te skore listopadske pobožnosti.
Roditelji će podsjetiti svoju djecu na gornju obavijest i uputiti ih u crkvu na
vrijeme.
UPIS PRVOPRIČESNIKA
Upis prvopričesnika kreće od sljedećega tjedna.
Molimo roditelje da podignu prijavnicu za svoje
dijete nakon nedjeljne svete mise, te ju ispunjenu dostave u župni ured.
PRVA PRIČEST U 2013. > nedjelja, 7. travnja
SVETA POTVRDA U 2013. > subota, 11. svibnja

TJEDNI RASPORED MISA I SAKRAMENATA

(M – Molve /R – Repaš/KMB – Kapela Majke Božje/ SK - Sestarska kapela)

25. NEDJELJA KROZ GODINU, 23.9. - Sv. Ljudmila
M
9.30
za župu i župljane
R
11.00
(slobodna intencija)
M
19 h
+ Ivan Kopričanec; Marica i Mijo Peti
Ponedjeljak, 24.9.
Gospa od Otkupljenja
M
19 h
+ Katarina Kokša
M
20 h
6. kateheza - pouka u vjeri
Utorak, 25.9.
M
19 h
M
20h

Sv. Kleofa
+ Katarina i Martin Kolar i roditelji
7. kateheza - pouka o vjeri

Srijeda, 26.9.
M
19 h

Sv. Kuzma i Damjan
+ Mijo Tuba i roditelji

Četvrtak, 27.9.
M
19 h

Sv. Vinko Paulski
Po nakani sestara milosrdnica

Petak, 28.9.
M
19 h
Subota, 29.9.
M
16 h
M
19 h

Sv. Vjenceslav
+ Mijo, Martin, Katica Žufika
Sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, arkanđeli
Ispovijed školaraca
+ Ob. Tuba

26. NEDJELJA KROZ GODINU, 30.9. - Sv. Jeronim
M
9.30
za župu i župljane
R
10.30
Ispovijed školaraca
R
11.00
+Stjepan, Đuro i Marija Lončar
M
19 h
+ Ivan Vedriš
SASTANAK FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA bit će u nedjelju 30.
rujna u 14 sati.
PROBA PJEVANJA ZBORA MLADIH održava se subotom u 16 sati. Proba i pjevanje otvoreno je našoj katoličkoj mladeži. Pjevanjem se ugrađujemo u slavlje
svete mise. Za sve pojedinosti obratite se Župniku ili
Mateju Ištvanu, voditelju zbora.

OSTALE OBAVIJESTI

HODOČAŠĆE NA TRSAT
Najavljivano hodočašće na Trsat bit će u subotu, 20 listopada 2012. Nakon
posjeta Trsatu posjetit ćemo Opatiju (Isusovačku crkvu), Opatijsku promenadu i ako nas vrijeme posluži i Lovran. Prijave se primaju u župnom uredu. Cijena hodočašća je 100kn i ostalo je još nekoliko slobodnih.
KATEHEZE - POUKA O VJERI
Ponedjeljkom i utorkom u 20 sati u našoj župnoj crkvi članovi Neokatekumenskog puta drže kateheze - pouke o vjeri. Crkva je otvorena
svima bez iznimke. Dođite i poslušajte Riječ Božju i iskustva ljudi u
odnosu s Bogom, vjerom i ljudima! Do sada se odazvao lijepi broj župljana što ohrabruje!
N AJAVA - 10. MARIJA FEST - Primanje mladih na noćenje
13. i 14. listopada 2012. održava se 10. Marija Fest u
našoj župi. Kao i prošle godine bit će to dvodnevno
duhovno-glazbeno događanje. Posebno svečano bit
će u nedjelju 14. listopada, kada će misno slavlje predvoditi mons. Josip Mrzljak . Misno slavlje će prenositi Hrvatska radiotelevizija. Potičemo župljane na
molitvu za uspjeh ovogodišnjeg Marija Festa. Također razmislite o primanju mladih na jedno noćenje.
Dolazak je najavilo oko 90 mladih. Tko želi primiti
mlade neka se javi u župniku o. Tomislavu.
POPLOČAN JE OLTARNI PROSTOR U FILIJALNOJ CRKVI U REPAŠU, te se
bliži kraj temeljite obnove. No, kako obnova još nije dovršena, niti radovi isplaćeni pozivamo župljane i dobročinitelje na pomoć pri njenom financiranju. Osim isplate radova popločenja poda, predstoji
postavljanje novog oltara i ambona. Svojim darom pa i najmanjim
ugradite se u Božji dom!
DOBROČINITELJI
Za crkvu: Mijo Brodarić, Đurđevačka 73, 400kn.
Hvala od srca onim vjernicima i obiteljima, koji daruju naše samostane
prehrambenim namirnicama (meso, sir i povrće)!
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

