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Nedjelja, 16. prosinca 2018. - God. X. - Broj 313. 

Iz Evanđelja                  
(Lk 3, 10-18)    

U ono vrijeme: Pitalo je 
Ivana mnoštvo:          
»Što nam je dakle 
činiti?«                          
On im odgovaraše:  
»Tko ima dvije haljine, 
neka podijeli s onim koji 
nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.«Dođoše krstiti se i 
carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?«Reče im: »Ne 
utjerujte više nego što vam je određeno.«Pitahu ga i vojnici: »A 
nama, što je nama činiti?«I reče im: »Nikome ne činite nasilja, nikoga 
krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.«Narod bijaše 
u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato 
im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od 
mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas 
krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno 
svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem 
neugasivim.«I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao 
evanđelje. Riječ Gospodnja.  

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA 



 Kratka misao uz evanđelje 3. nedjelje došašća 
  

 Došašće je je sveto i 
milosno vrijeme, vrijeme 
spasenja, duhovnog 
promišljanja, priprave za 
Božić, vrijeme naše duševne 
inventure. Neka nam 
Došašće pomogne kako 
bismo bili spremni otvoriti 
vrata svoga srca, kad Isus 
pokuca...   
 Kakav bismo trebali 
zauzeti stav, dok iščekujemo 
Kristov dolazak? Mi želimo odgovoriti Bogu koji nam šalje svoga Sina koji 
nas sve ljubi. Prvotni stav kršćanina u vremenu došašća trebao bi biti 
vjera. Nije riječ o vjeri koja prihvaća samo niz istina, već o vjeri koja je 
kadra uočiti Gospodinovu nazočnost u sakramentima, u Euharistiji, u 
životnom svjedočenju svakoga kršćanina. Riječ je o vjeri suradnje, o 
susretu sa živim Bogom i radosti života. Bez te vjere nemoguće je slaviti 
Gospodinov sadašnji dolazak.        
 Kako možemo nekoga iščekivati ako ne osjećamo potrebu za 
nekim? Poniznost je stav čovjeka koji sebe dobro poznaje i koji osjeća 
potrebu za onim koji je veći i bolji od njega. To pretpostavlja čovjekovu 
otvorenost prema drugome. Stoga je došašće vrijeme obraćenja, kad 
svaki kršćanin i cijela Crkva postaju svjesni potrebe da ostave put grijeha i 
zla i da stanu na put koji vodi ostvarenju Božjega svijeta – svijeta ljubavi i 
dobrote. Sveti Ivan Kristitelj nam svojim propovjedima i pokorničkim 
životom pokazju put do srca u kojem Isus može naći svoje mjesto ako mu 
to dopusimo. Možda osjećamo strah i tegobe. Tko želi siguran stati pred 
Sina Božjega na dan suda, trebao bi živjeti kao da mu je danas zadnji dan, 
trebao bi uvijek biti pripravan. Ovo milosno vrijeme daje nam prigodu da 
više mislimo na Krista.  Otvorimo mu svoje srce primimo ga u svoj život. 
Krist zaslužuje naše povjerenje. On je uvijek s nama.   
 MISE ZORNICE svakoga jutra u 6 sati nam pomažu u bdijenju i 
molitvi kako bi uvijek bili pripravni i spremni! Dođite, imajmo živu i 
osvjedočenu vjeru, probudimo nadu, ispunimo se ljubavlju, budimo Bogu 
vjerni…! Mislimo uvijek na svoje spasenje!      
 CARITAS -  Dobro je činiti dobro! Ova nedjelja je nedjelja Caritasa. 
U crkvi ćemo sakupljati novčane priloge za siromašne i potrebne. U 
trgovini SLOGA u Molvama imate na raspolaganju košaru gdje možete 
ostaviti svoj skromni dar za potrebne u župi. Unaprijed vam 
zahvaljujemo! 

 
 

 



 Jednoga dana dok je primao učene goste, učitelj Mendel iz Kocka 
iznenadi ih pitanjem: ,,Gdje stanuje Bog?'' Oni su mu se smijali: ,,Što je 
tebi? Zar cijeli svijet nije pun njegove slave?'' Tada im učitelj sam dade 
odgovor: ,,Bog stanuje tamo gdje ga ljudi puste da uđe.'' Evo što je 
najvažnije: pustiti Boga da uđe. Ali njega se može pustiti da uđe samo 
tamo gdje se nalazi, a nalazi se stvarno tamo gdje se živi, tamo gdje se 
živi autentičnim životom. ,,Ja stojim na vratima i kucam'', kaže Bog u 
Bibliji. Hoćeš li danas otvoriti svoja vrata?   
 Obraćenje je temeljna poruka Novoga zavjeta. Na početku svoga 
javnoga djelovanja, prve Isusove 
riječi bile su: „Obratite se i 
vjerujte Evanđelju!“ (Mk 1,5). 
Katekizam katoličke Crkve kaže: 
„Obraćenje je Božje djelo u 
čovjeku, ali i pokret raskajanog 
srca što ga milost privlači.“ Bog 
kuca na ljudsko srce i traži 
njegovu promjenu.             
    

HOĆE LI NAM BOG OPROSTITI? 
Bog nas nikada ne prestaje 
ljubiti, bez obzira što mi činili. Po 
Isusu Kristu Bog se objavio kao 
milosrdni Otac koji nam uvijek oprašta.On se ne ljuti i ne osvećuje, jer ne 
želi smrt griješnika, nego čeka da se otvorimo njegovu oproštenju kako bi 
u našim srcima ponovo zavladao mir.                                                                          
 Sakrament pomirenja ili sveta ispovjed je sakrament za borbu 
protiv grijeha koji bi htio zarobiti naše srce. Sili grijeha možemo se opirati 
molitvom, čitanjem Božje Riječi, razmatranjem, kako bi u našem biću sve 
više bio prisutan Duh Sveti ispunjajući nas ljubavlju i dobrotom. Da bismo 
dobro izvršili sakrament svete ispovjedi, potrebno je: 
– temeljito ispitati svoju savjest; 
– kajati se zbog grijeha; 
– donijeti nepokolebljivu odluku da više nećemo griješiti i da ćemo se 
čuvati griješnih prilika; 
– zamoliti oproštenje od onoga kome smo nanijeli nepravdu ili zlo, 
pomiriti se sa svima i nadoknaditi štetu; 
– ispovjedniku iskreno priznati sve grijehe; 
– obaviti pokoru koju nam je ispovjednik odredio.       

 BOŽIĆNI POHOD STARIJIMA I BOLESNIMA biti će u ponedjeljak 17. 
prosinca od 9 sati. Molimo vas prijavite nam svoje bolesne ukućane kako 
bi ih mogli posjetiti prije svetkovine Božića. 

Izdaje: Župa Uznesenja BDM, Virovska 21 (tel.048/892-103) 
www.zupa.molve.com –E-mail: info@zupa-molve.com 

Pripremio i odgovara: o. Zdravko Tuba, OFM conv., gvardijan i župnik u Marijinu svetištu u Molvama  
 
 



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

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA, 16. 12. —  sv. Adela; sv. Albina 
M 11 h  SAKRAMENT POMIRENJA i misa za Župu i župljane 
R 14 h            SAKRAMENT POMIRENJA i misa + Ana Tot i ob. Gašparić 
M 16.30 h SAKRAMENT POMIRENJA 
M 17 h   + Mara i Mijo Ištvan, Bara i Bolto Vargić   
 

Ponedjeljak, 17. 12. — sv. Lazar iz Betanije; sv. Florijan; sv. Izak 
M 6 h   + Zahvala Majci Božjoj 
SK 18 h   + iz ob. Tot, Tuba i Kopričanec 
 

Utorak, 18. 12. — sv. Gracijan Tourski; sv. Malahija, prorok 
M 6 h  + Terezija i Stjepan Ivančan 
SK 18 h   Po nakani darovatelja 
 

Srijeda,  19. 12. — sv. Dario; sv. Anastazije I.; bl. Urban V. 
M 6 h  + Marija Vedriš 
SK 18 h    
 19 h  SUSRET ČLANOVA ŽUPNOG PJEVAČKOG ZBORA 
 

Četvrtak, 20. 12. — sv. Liberat; sv. Amon i drugovi; sv. Eugen 
M 6 h   +  
SK 18 h   + 
 

Petak, 21. 12. — sv. Petar Kanizije; sv. Mihej, prorok 
M 6 h  +  
SK 18 h   + 
   EUHARISTIJSKO KLANJANJE 
 

Subota, 22. 12.— sv. Flavijan; sv. Honorat 
M 6 h  + Barbara i Stjepan Ceković 
SK 18 h   + Bara i Ivan Žagar 
 19 h  BIBLIJSKA ZAJEDNICA - SUSRET S BOŽJOM RIJEČI  
 

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA, 23. 12. —  sv. Ivan Kentijski; sv. Viktorija 
R 9.30 h + iz ob. Gazdek, Vincek te + Mijo Subotičanec 
M 11 h  Za Župu i župljane 
 16.30 h SUSRET MLADIH - PRIPREMA ZA EUHARISTIJU 
M 18 h   + Jasna Kolarić, Miljenko Franjo i Martin Hajduković 

 

Svaki dan prije večernje sv. Mise je molitva Krunice i mogućnost za ispovijed. 

Neka vas prati Božji blagoslov i zagovor Majke Božje Molvarske! 
,,Ako sve ovisi o Bezgrešnoj, onda joj predaj sve svoje brige. Ona će ih najbolje znati 

riješiti. Daj joj da te vodi.” (SK 111) sv. Maksimilijan Kolbe       

DOBROČINITELJI: Za crkvu:        

 Molimo za  dobročinitelje Crkve i njihove obitelji! 


