OBAVIJESTI
BLAGOSLOV VODE bit će večeras u 18 sati za vrijeme svete mise, a u
Repašu na blagdan Bogojavljenja.

SVA SI LIJEPA

STATISTIKA ZA 2013. GODINU
Donosimo statističke podatke za 2013. godinu, za Župu Uznesenja
BDM – Molve:
17 krštenih (od toga s područja župe desetoro. Od tih desetoro, a
s područja općine Molve je sedmero). Ostali su su s područja
drugih župa i općina. (4 manje nego lani).
30 krizmanika (1 više nego lani)
19 prvopričesnika (10 manje nego lani)
7 parova vjenčano (2 manje nego lani)
Umrlo je 36 osoba (6 više nego lani). Od toga 16 žena i 20
muškaraca. Iz Molva 24, a iz Repaša 12. Od sveukupnog broja, 12
nije primilo sakramente bolesničkog pomazanja ili nije bilo prije
smrti na ispovijedi i pričesti za Božić ili Uskrs.
Pričest: 26.300 podijeljenih pričesti. (600 više nego lani). Od toga
22.000 u župnoj crkvi (1.000 više nego lani), u Repašu 3.300 (400
manje nego lani), u kapelici časnih sestara 1.000 (isto kao i lani).

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

DOBROČINITELJI
Molimo za dobročinitelje Crkve i njihove obitelji!
Za ministranska odijela: Mijo Kozolić, Repaš 99, 100kn.
Za Crkvu: Marijanska ul. br. 129 Marija Magjerec, 200kn; br. 131 Stjepan
Kopričanec, 200kn; br. 143 Barbara Ivančan 100kn za listić, br. 29 Marta
Čelik, 200kn; br. 55 Marija Ivančan, 150kn; br. 57 Mijo i Dubravka
Kovaček, 500kn i 100kn za listić; br. 83 Pekara ob. Feletar 400kn; br. 91
Ivan i Ana Cesarić, 200kn i 100kn za listić; br. 28 Ana Kolarić, 200kn; br. 34
ob. Hajduković, 200kn; br. 46 ob. Željka Kolarića, 300kn; br. 56 ob.
Krzanrić, 100kn.
Braće Novaković: br. 5 ob. Cahunek 200kn i 50 kn za listić.
Đurđevačka ul. (neparni brojevi): br. 15 ob. Vincek, 500kn; br. 59 ob.
Mičurin 200kn; br. 77 ob. Valentić 300kn.

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
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2. NEDJELJA PO BOŽIĆU (A)
Iz današnjeg Evanđelja (Iv 1,1-5.9-14 )

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne
postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život
bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne
obuze. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao
svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne
bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo
istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;
bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K
svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše
podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u
njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni
od volje muževlje, nego –od Boga. I Riječ tijelom postade i
nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu –slavu koju
ima kao Jedinorođenac od Oca –pun milosti i istine. Ivan
svjedoči za njega. Viče: »To je onaj o kojem rekoh:koji za
mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!« Doista, od
punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu,
Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu
Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac –Bog -koji je
u krilu Očevu,
on ga obznani.

Uz današnje Evanđelje...
U današnjem Ivanovu evanđelju božićna nas liturgija ponovo
zaustavlja na prvoj stranici njegova evanđelja.
Njegov Proslov što se i ove nedjelje čita, smatra se Evanđelje u
Evanđelju. Ivanov proslov povezuje istina o Bogu s istinom o
čovjeku, i s istinom o cijelom čovječanstvu, o beskrajnom svemiru.
U Bogu jesu dvojica: Bog i Riječ –Riječ koja oduvijek bijaše u Bogu.
Kako evanđelist Ivan veli: „U početku bijaše Riječ…i Riječ bijaše
Bog…Sve postade po njoj…u njoj bijaše život i život bijaše ljudima
svjetlo. Proslov nam daje jasan odgovor. Riječ je „život“ i
„svjetlo“, Riječ nije protiv, nego za čovjeka, dapače Riječ je sama
došla k njemu: „I Riječ tijelom postade i nastani se među nama.“
Ispred svih početaka vidljivoga svijeta nalazimo Riječ, odnosno
drugu božansku osobu, Sina Božjega. Sve što postoji, sve što
vidimo, sve što jesmo, sve oko nas, sve u nama –svoj nastanak,
početak i cijeli sadašnji i budući život –sve dugujemo Riječi Božjoj,
Sinu Božjemu.
Riječ je dobra i ponizna, ona je ljubav. Čovjek sada tu Božju Ljubav,
Sina Božjega, može jasno čuti, slušati, razumjeti. Sveti Ivan apostol
izriče u evanđelju najdublju tajnu o Bogu u njegovoj ljubavi prema
čovjeku. Bog je tako ljubio svijet da je dao Sina svoga, Riječ vječnu
koja se utjelovila, postala tijelom, čovjekom. Nitko, prije Ivana nije
razmišljao o Bogu na taj način. No, ovdje je riječ o jedinstvenom
činu Božje ljubavi. Bog je sam pošao ususret čovjeku, postavši
čovjekom, prišao mu je iznutra, iz njega samoga, iz njegova srca.
Božji Sin, se nastanio među nama da nas nauči kako postati ljudi –
dobri ljudi, kako trebamo ostvariti smisao ljudskog postojanja.
ZAVRŠIO BLAGOSLOV OBITELJI
31. prosinca 2013. godine završio je božićni posjet svećenika obiteljima.
Kroz šest dana, koliko je trajao posjet obiteljima, posjetili smo 565
obitelji/domaćinstava i susreli se skoro sa svim župljanima. U Molvama
(Molve, Gabajeva Greda, Molve Ledine, Molve Grede, Gornja Šuma)
posjetili smo 447 obitelji, a u Repašu 118 obitelji.

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

Nedjelja, 5.1. 2. Nedjelja po Božiću
M
9.30 h
Za župu i župljane
R
11.00 h
+ Mijo Krznarić
M
18.00 h
+ Matija i Ivan Žufika i ob.
(Blagoslov vode za vrijeme svete mise)
Ponedjeljak, 6.1. - BOGOJAVLJENJE - SVETA TRI KRALJA
M
9.30 h
+ Jela i Bolto Vincek
R
11.00 h
+ Ob. Đukin i Gregurić
M
18.00 h
+ Marica i Mijo Ištvan i
ob. Vargić
Utorak, 7.1.
M
18.00 h

Sv. Lucijan
+ Marija Ištvan

Srijeda, 8.1.
M
18.00 h

Gospa od brze pomoći
Po nakani

Četvrtak, 9.1.
M
18.00 h

Sv. Julijan
+ Ob. Jaković, Barjaktarić i Mujović

Petak, 10.1.
M
18.00 h

Sv. Agaton
Stjepan i Barbara Ceković

Subota, 11.1.
M
18.00 h

Sv. Honorat
+ Ob. Horvat

Nedjelja, 12.1. KRŠTENJE GOSPODINOVO
- završetak božićnog vremena
M
9.30 h
Za župu i župljane
R
11.00 h
+ Slava i Antun Varga
M
18.00 h
U zahvalu

