OBAVIJESTI
PODSJETNIK VJEROUČENICIMA I NJIHOVIM RODITELJIMA Podsjećamo i potičemo naše vjeroučenike i njihove roditelje na
zajednički molitveni susret nedjeljom pri svetoj misi. Od Gospodina
molimo pomoć, ali mu i izričemo svoju zahvalu za život i sve dobro što
ga od Njega dobivamo. Krizmanici sudjeluju na nedjeljnoj večernjoj
svetoj misi.

SVA SI LIJEPA
TJEDNI LISTIĆ ŽUPE UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
I SVETIŠTA MAJKE BOŽJE MOLVARSKE — MOLVE
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BLAGDAN SV. VINKA ,
utemeljitelja i zaštitnika
sestara milosrdnica, koje
djeluju u našoj župi,
proslavit ćemo svetom
misom u sestarskoj kapelici
sv. Josipa, u petak, 27. rujna
u 19 sati! U ime sestara
pozivamo na ovo misno
slavlje!
HODOČAŠĆE: ASIZ - RIM - PADOVA (22. - 27. XI. 2013.) Cijena
hodočašća 330€ ili 2.500kn. Za hodočašće nije potrebna putovnica. Sve
informacije nalaze se na web-stranici župe, na oglasnoj ploči ili
nazovite župni ured na 892-103. Još ima slobodnih 13 mjesta.

DAROVATELJI
Zahvaljujemo svim vjernicima i dobrim ljudima, koji daruju franjevački
samostan i samostan sestara milosrdnica s prehrambenim namirnicama!
Također zahvaljujemo gospođama, koje redovito donose cvijeće za župnu
crkvu i crkvu u Repašu!
SVIMA VELIKA HVALA!

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

25. NEDJELJA KROZ GODINU (C)
Iz današnjeg Evanđelja (Lk 16, 1-13)
Govoraše Isus svojim učenicima:»Bijaše neki bogat čovjek koji je
imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa
imanje.On ga pozva pa mu reče: ’Što to čujem o tebi? Položi
račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’Nato
upravitelj reče u sebi: ’Što da učinim kad mi gospodar moj
oduzima upravu?Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam
što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’I
pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog.Upita prvoga:
’Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ’Sto bata ulja.’ A on
će mu: ’Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’Zatim
reče drugomu: ’A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ’Sto korâ
pšenice.’ Kaže mu: ’Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’I
pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi
jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova
svjetlosti.I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena
bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.Tko je
vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem
nepošten, i u najvećem je nepošten.Ako dakle ne bijaste vjerni u
nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti?I ako u
tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?Nijedan sluga ne
može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga
ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati.Ne možete
služiti Bogu i bogatstvu.«

Uz današnje Evanđelje...
Isus na prvi pogled hvali prepredenog, lukavog i domišljatog upravitelja koji
potkrada svoga gospodara. Upravitelj je uhvaćen i optužen da potkrada
gospodara. Nakon što je gospodar od njega zatražio da položi račune i da
odstupi, upravitelj gospodarevo imanje rasiplje još više. On poziva gazdine
dužnike i smanjuje im dug kako bi ih zadobio za prijatelje u svojoj nevolji. Stvara
sebi prijatelje tuđim bogatstvom i osvećuje se gospodaru zbog gubitka
upraviteljskog mjesta. Nas ljude iznenađuje, u ovoj priči, bogati gospodar i
njegovo daljnje ponašanje. On pohvaljuje upraviteljevo „djelo.“ Ponaša se kao da
mu nije stalo do svog imanja. Pitanje je! Tko je gospodar u priči? Ovako se ne
ponaša ni jedan zemaljski bogataš.Bogati gospodar u našem Evanđelju je, dakle,
Otac nebeski, upravitelj je svaki čovjek, a dužnici su svi oni s kojima upravitelj
ima neke odnose. Isus sigurno ne hvali upraviteljevo djelo, nego način
djelovanja. Domišljati upravitelj, predstavlja „sinove ovoga svijeta.“ A mi smo
(trebamo biti), „sinovi svjetlosti.“ Isus neće da nas, po svojoj domišljatosti u zlu
preteknu „sinovi ovoga svijeta.“ Radi se, dakle, o planiranju budućnosti kod
Boga –u Kraljevstvu Božjem. I, odlučnost za Kraljevstvo Božje isto tako
zahtijeva: volju, trud, vrijeme, plan, energiju i jednom riječju sve čovjekove moći.
A znamo da o našem sadašnjem životu ovisi kako će nam izgledati život vječni.
Isus nas suočava s pitanjem: koliko mi činimo za svoju vječnu budućnost? Malo
je vremena da izborimo svoje spasenje. Svaki je trenutak presudan, svako je
doba kobno. Možemo zakasniti, promašiti pravi trenutak. To je opća poruka ove
nedjelje.

KOLEKTA ZA GRADNJU
CRKVE VELIKOGA HRVATSKOGA KRSNOG ZAVJETA
Danas organiziramo kolektu za izgradnju crkve Gospe Velikog
hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu. Odluku o kolekti donijela je
Hrvatska biskupska konferencija u travnju ove godine, a tim
povodom šibenski biskup mons. Ante Ivas uputio je pismo
svećenicima, župnicima i vjernicima u kojem ih poziva da se
uključe u ovu akciju i objašnjava potrebu izgradnje ove crkve.
Crkva je do sada podignuta do visine oko 10 metara. Inicijalna
sredstva za početak gradnje osigurala je Vlada RH. Ta sredstva će
biti iscrpljena tijekom ove 2013. godine. Za preostale radove i
uređenje, obraćamo se svim vjernicima i dobrotvorima da se
odazovu i na taj način ugrade sebe u ovu Crkvu čije je značenje
daleko šire od samoga grada Knina. Projekt crkve obuhvaća župnu
crkvu Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta, zavjetnu kapelu Bl.
Ivana Pavla II. (blagoslovio kamen temeljac, 19. ožujka 1997.), te
vjeronaučnu dvoranu.

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

Nedjelja, 22.9. 25. NEDJELJA KROZ GODINU
M
9.30 h
Za Župu i župljane
R
11.00 h
+ Dražen Hanzić, Ob. Ivančan i Kopričanec
M
19.00 h
+ Martin i Ivan Hontić
Ponedjeljak, 23.9. Sv. Lino
M
19.00 h + Josip i Katarina Kovačić; Ob. Petrinić i Cenkovčan
Utorak, 24.9. Gospa od Otkupljenja
M
18.50 h
Krunica u čast sv. Antunu
M
19.00 h
+ Stjepan i Marija Kopričanec
Srijeda, 25.9. Sv. Nikola iz Flue
M
19.00 h
+ Ob. Dolenec i Ivan Kolarić
Četvrtak, 26.9. Sv. Kuzma i Damjan
M
19.00 h
+ O. Vinko Vincek, redovniik-svećenik
Petak, 27.9.
Sv. Vinko Paulski
SK 19.00 h
Po nakani sestara milosrdnica
Subota, 28.9. Sv. Vjenceslav
R
12.00 h
Vjenčanje: Mario Gregurić i Gordana Gazdek
M
19.00 h
+ Ivica i Mirko Plemenčić

BEATIFIKACIJA SLUGE BOŽJEGA
VLČ.
MIROSLAVA
BULEŠIĆA,
SVEĆENIKA, ubijenog od strane
komunista u Lanišću u Istri, 1947.
godine. Beatifikacija će biti u
Pulskoj Areni, a prijenos se može
pratiti preko Hrvatskoj katoličkog
radija i Hrvatske televizije u 11h.
Nedjelja, 29.9.
M
9.30 h
R
11.00 h
M
19.00 h

26. NEDJELJA KROZ GODINU
Za Župu i župljane
+ Valent Tot i rod.; Ob. Gašparić
+ Ivan Vedriš

