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. Polazak je u 5 sati iz Repaša, a u 5.15
iz Molvi.
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!

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

Nedjelja, 14. listopada 2012. - God. III - Broj 99.

28. NEDJELJA KROZ GODINU - (B)
Iz današnjeg Evanđelja (Mk 10, 17-30)

MISIJSKA NEDJELJA
U sljedeću nedjelju obilježava se Misijska
nedjelja. Kršćani po svojem zvanju jesu
misionari i širitelji riječi Božje molitvom,
propovijedanjem
i
konkretnom
materijalnom pomoći. Stoga ćemo u
sljedeću nedjelju nakon svetih misa
sakupljati darove (kolektu) za potrebe
misija, a sakupljeni novac dostaviti
Misijskom uredu naše Biskupije.
2. SALON VJERSKE FOTOGRAFIJE
U petak 12. listopada otvoren je 2. Salon vjerske fotografije.
Nagrađene fotografije, kao i sve ostale pristigle fotografije
možete pogledati u Galeriji Molvarskog likovnog kruga.
Preporučamo posjet!

DOBROČINITELJI
Za crkvu: N.N. 50kn za listić; Ob. Franjo, Trg kralja Tomislava 29, 400kn; Zdravko
Ivančan, Molve Grede 44, 2000kn.

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

I dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne
preda nj pa ga upita: »Učitelju dobri, što mi
je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu
reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije
dobar doli Bog jedini! Zapovijedi
znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga
i majku!« On mu odgovori: »Učitelju, sve
sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga
nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno
ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj
siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A
onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ
smrkne i ode žalostan jer imaše velik
imetak. Isus zaokruži pogledom pa će
svojim učenicima: »Kako li će teško
imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici
ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima.
Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi
kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.« Oni se još većma
snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u
njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve
moguće!«Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za
tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili
sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da
ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i
sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.

Misao uz 28. nedjelju kroz godinu

GODINA VJERE
Apostolskim pismo Porta fidei od 11. listopada
2011., Sveti Otac Benedikt XVI. proglasio je Godinu
vjere. Ona je započela 11. listopada 2012., na
pedesetu obljetnicu otvorenja Drugoga vatikanskog
koncila a završit će 24. studenoga 2013., na
svetkovinu Gospodina našega Isusa Krista Kralja svega
stvorenja. U Varaždinskoj biskupiji Godina vjere
započela je 14. listpada 2012. svečanim misnim
slavljem, što ga je u našoj župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije
u Molvama predvodio mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup.
Ta će godina biti prava prilika vjernicima da dublje shvate kako je
temelj kršćanske vjere “susret s događajem, s Osobom Isusa Krista, koja
životu daje novi obzor i zajedno s time konačni pravac”. Vjeru,
utemeljenu na susretu s Isusom Kristom uskrslim, će se moći ponovno
otkriti u cjelini i svem njezinu sjaju. “I u našim danima vjera je dar koji
treba iznova otkriti, njegovati i svjedočiti”, da Gospodin “udijeli svakom
od nas da živimo ljepotu i radost svoje pripadnosti Kristu”.
Početak Godine vjere podudara se sa zahvalnim sjećanjem na dva
velika događaja koja su označila lice Crkve u našim danima: pedesetu
obljetnicu otvorenja Drugog vatikanskog koncila, kojeg je sazvao Ivan
XXIII. (11. listopada 1962.), i dvadesetu obljetnicu proglašenja Katekizma
Katoličke Crkve, kojeg je Crkvi dao Ivan Pavao II. (11. listopada 1992.).
Godina vjere želi pridonijeti novom obraćenju Gospodinu Isusu i
ponovnom otkrivanju vjere, kako bi svi članovi Crkve bili vjerodostojni i
radosni svjedoci uskrsloga Gospodina u današnjem svijetu, koji su kadri
mnogim ljudima koji traže Boga pokazati “vrata vjere”. Ta “vrata” širom
otvaraju čovjekov pogled na Isusa Krista, prisutnog među nama “u sve
dane – do svršetka svijeta” (Mt 28, 20). On nam pokazuje kako se
“umijeće življenja” uči “u snažnom odnosu s njim”. “Svojom ljubavlju,
Isus Krist privlači sebi ljude svih pokoljenja: u svakom dobu on sabire
svoju Crkvu povjeravajući joj naviještaj evanđelja, s nalogom koji ne
zastarijeva. Zbog toga i danas postoji potreba za snažnijim zauzimanjem
Crkve za novu evangelizacije kako bi se ponovno otkrilo radost vjere i
iznova pronašlo oduševljenje za prenošenje vjere”. U Godini vjere kršćani
izbjegavaju ravnodušnost u življenju vjere i daju otvoreno svjedočanstvo
za Isusa Krista svojim životom!

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

28. NEDJELJA KROZ GODINU, 14.10. - POČETAK GODINE VJERE
R
9.00 + Franjo i Đuro Bartolović i rod.; + Lucija i Josip Vilecenc
M
11.00
Za župu i župljane - prevodi mons. Josip Mrzljak
M
11.00
+ Terezija Ivančan
M
18.00
+ Robert Škrgić; Ana i Josip Supan
M
19.30
FESTIVAL MARIJA FEST 2012.
Ponedjeljak, 15.10.
Sv. Terezija Avilska
M
18 h
+ Tereza i Đuro Vincek
M
20 h
13. kateheza - pouka u vjeri
Utorak, 16.10.
M
18 h
M
20h

Sv. Hedviga
+ Ivan Jaković
14. kateheza - pouka o vjeri

Srijeda, 17.10.
M
18 h

Sv. Ignacije Antiohijski
+ Franjo Logožar i Branko Knezek

Četvrtak, 18.10. Sv. Luka, evanđelist
M
18 h
+ Mato Peti i roditelji Kolar
Petak, 19.10.
M
18 h

Sv. Pavao od Križa
+ Marijan Bratec i Dražen Hanzić

Subota, 20.10. Sv. Kornelije
U 5h polazak na hodočašće na Trsat!!!
M
17 h
Krštenje: Lara Kopričanec
M
18 h
+ Stjepan i Klara Krznarić; Zdravko Kolarić
29. NEDJELJA KROZ GODINU, 21.10. - MISIJSKA NEDJELJA
M
9.30
Za župu i župljane
R
11.00
+ ob. Hontić
M
18.00
+ Đuro Cuzek; Ob. Cuzek i Gregurić
Iza nedjeljnih svetih misa skuplja se kolekta za Misije
LISTOPADSKE POBOŽNOSTI (Krunica i pjevane litanije) svakim danom
pola sata prije večernje svete mise.

