
 

OSTALE OBAVIJESTI 
 

SUSRET ČLANOVA FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA bit će danas u 
našem franjevačkom samostanu u 14 sati. 
 

BLAGDAN SV. KARLA BOROMEJSKOG - Večeras, 4. studenoga, pod 
večernjom svetom misom u 18 sati obilježit ćemo blagdan sv. Karla 
Boromejskog, velikog biskupa, promicatelja pastorala i zaštitnika našeg 
Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća. Pozivam župne vijećnike na 
večernju svetu misu. 
 

BIBLIJSKI SUSRET ZA ODRASLE održavat će se utorkom u 19 sati u 
vjeronaučnoj dvorani. Svi su pozvani. Nalazimo se u Godini vjere pa ćemo 
imati prilike upoznavati se sa Svetim pismom i izabranim temama iz 
liturgijskog života. Susrete će animirati župnik sa suradnicima. 
 

 
 
POSVETA ili posvetilo naše župne slavi se 
u četvrtak, 8. studenoga pod misnim 
slavljem u 18 sati. Dan Posvete neke crkve 
ujedno je i najviši stupanj liturgijskog 
slavlja. Dođite i zahvalimo zajedno Bogu 
na daru naše župne crkve. Napominjemo 
da se sljedeće godine navršava 150 
godina od dovršetka gradnje crkve. 
Pripremamo obilježavanje spomenute 
obljetnice prigodnom svetom misom, 
predavanjem i otkrivanjem spomen-ploče 
inicijatorima gradnje: pukovniku Ignaciju 
Čiviću i vlč. Josipu Gjiketi, župniku. 
 
 
PROBA ZBORA MLADIH bit će u subotu u 16 sati. 
 

Dobročinitelji 
Za crkvu: Petar Ištvan, Petra Preradovića 25, 300kn., N.N. 500kn. Za listić: N.N. 
70kn za listić;  
 

 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 

SVA SI LIJEPA 
 

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

 

Nedjelja, 4. studenoga 2012. - God. III -  Broj 102. 

31. NEDJELJA KROZ GODINU - (B) 

Iz današnjeg Evanđelja (Mk 12, 28b-34)  
 

Vidjevši da im je dobro 
odgovorio, upita ga: »Koja 
je zapovijed prva od 
sviju?« Isus odgovori: »Prva 
je: Slušaj, Izraele! Gospodin 
Bog naš Gospodin je 
jedini. Zato ljubi Gospodina 
Boga svojega iz svega srca 
svojega, i iz sve duše svoje, i 
iz svega uma svoga, i iz sve 
snage svoje!« »Druga 
je: Ljubi svoga bližnjega kao 
sebe samoga. Nema druge 
zapovijedi veće od tih.« 
Nato će mu pismoznanac: 
»Dobro, učitelju! Po istini si 
kazao: On je jedini, nema 
drugoga osim njega. Njega 
ljubiti iz svega srca, iz svega 
razuma i iz sve snage i ljubiti 
bližnjega kao sebe samoga – 
više je nego sve paljenice i 

žrtve.« Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi 
daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.  



Kratka misao uz 31. nedjelju kroz godinu 
 

Kada želiš pomoći čovjeku da bude čovjek, ne riskiraj da bi ga udaljio od 
njegove najdublje čežnje, a ta je potraga za Bogom. Bog je jedini 
Gospodin, jedino njemu se klanjaj. Bližnjega se ljubi, ali mu se ne klanja. 
Prednost bližnjemu ne utažuje žeđ ljubavi prema čovjeku. Ona je 
otvorenost Bogu, koji nas potiče na otvaranje prema čovjeku.  
 

U SUSRET GODINI VJERE 
Iz knjižice: “Ideš se ispovjediti?” (9) 
(Autor: Jorge kardinal Medina Estevez)  

Vrijede li opća odrješenja? 

Ovo pitanje zahtijeva nekoliko pojašnjenja. Recimo da su opća odrješenja 
dozvoljena u nekim posebnim slučajevima i da ih može odobriti Sveti Otac, te da 
se trebaju izvršiti u suglasnosti sa Svetom Stolicom odnosno s mjesnim 
biskupom. Ni u kojem slučaju opća (generalna) odrješenja nisu zamjena za 
osobnu ispovijed svojih grijeha pred nekim svećenikom. Crkva ne može ukinuti 
ovu temeljnu potrebu osobne ispovijedi, koja se temelji na riječima Isusa Krista. 
Ne radi se dakle o nekoj komotnosti: Kršćanstvo ni u kojem slučaju nije 
“komotno”. 

Glavni razlozi, koje Crkva ne može zanemariti, a zbog kojih Crkva može dati 
“opće odrješenje” bez osobne ispovijedi grijeha, je manjak svećenika. Dobro 
pripremljeno zajedničko pokorničko slavlje, dobra je prilika za razmišljanje o 
obraćenju i o kršćanskom životu. Ono pozitivno doprinosi boljem osjećaju za 
kršćansko zajedništvo i za slavlje sakramenata, koje mnogi kršćani gledaju kao 
neke čisto osobne čine. Zajedničko pokorničko slavlje ne pretpostavlja opće 
odrješenje. Takva slavlja imaju odgojnu vrijednost i pomažu kršćanima da 
prodube znakovitost grijeha i potrebe za trajno obraćenje. Jasno je da i 
sudjelovanje na zajedničkom pokorničkom slavlju s općim odrješenjem 
zahtijeva iskreno kajanje i želju za obraćenjem. 

U takvim okolnostima svi grijesi bivaju oprošteni. No, ostaje i nadalje dužnost 
ispovijedanja smrtnih grijeha, oproštenih putem općeg odrješenja i to u prvoj 
sljedećom mogućnosti osobne ispovijedi pred svećenikom, koja će se ukazati (a 
koju treba i tražiti). Po posljednjim odredbama danim od Svetoga Oca osobna 
ispovijed treba biti učinjena prije nego se ponovno sudjeluje na nekoj od 
sljedećih uajedničkih pokorničkih slavlja s općim odrješenjem, osim ako bi teški 
razlozi to sprječavali. U svakom slučaju treba se ispovijediti unutar jedne godine, 
osim ako je to doista nemoguće.  

Od ovoga listića nastavljamo s prevođenjem knjižice “Ideš se ispovijediti?”. 
Prethodni prilog (8) objavljen je u našem listiću br. 83/2012. 

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

31. NEDJELJA KROZ GODINU,  4.11.  - Sv. Karlo Boromejski 
M 9.30  Za župu i župljane 
R 11.00  + Milica Prgomet 
M 18.00  + Marija Lodeta 
 

Ponedjeljak, 5.11. Srijemski mučenici 
M 18 h  + Ana i Stjepan Kopričanec 
 

Utorak, 6.11. Sv. Leonard 
M 18 h  + Ob. Gregurić i Halaček 
VJD 19 h  Katehetski susret uz Bibliju za odrasle  
 

Srijeda, 7.11.  Sv. Engelbert 
M 18 h  + Đuro i Ana Ivančan 
 
 

Četvrtak, 8.11.  Bl. Gracija Kotorski 
M 18 h  + Ivan Vedriš 
 

Petak, 9.11.  Posveta Lateranske bazilike 
M 18. 00 h + Martin Petrinić i obitelj 
 
 

Subota, 10.11.  Sv. Leon Veliki 
M 18 h  + Roditelji Crnjak i Jakopović 
 

32. NEDJELJA KROZ GODINU,  11.11.  - Sv. Martin, biskup 
M 9.30  Za župu i župljane 
R 11.00  Slobodna intencija 
M 18.00  + Martin Feletar i roditelji 
 

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ 
Kršćansku ženidbu žele sklopiti:  
Dražen PALI, sin Josipa i Dragice r. Sinjeri iz Gole i Marija POŠTA, kći 
Mate i Danijele r. Srpak iz Repaša. Vjenčanje će biti 17. studenoga 2012. u 
Goli. 
Mario ŽUFIKA, sin Stjepana i Marte Kopričanec iz Molvi i Monika 
ŠOMODI, kći Alojza i Biserke r. Pavo iz Ždale. Vjenčanje će biti 17. 
studenoga 2012. u Ždali. 
Dario KAPITANIĆ, sin Mirka i Josipe r. Haljinko iz Repaša i Ana Marija 
ŽUFIKA, kći Martina i Nadice r. Marić iz Molvi Ledina. Vjenčanje će biti 
24. studenoga 2012. u Molvama. 


