
SVA SI LIJEPA 
 

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

 

Nedjelja, 9. prosinca 2018. - God. X. - Broj 312. 

Iz Evanđelja      
(Lk 3, 1-6)  
  

,,Petnaeste 
godine 
vladanja cara 
Tiberija, dok 
je upravitelj 
Judeje bio 
Poncije Pilat, 
tetrarh 
Galileje 
Herod, a 
njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i 
Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, 
dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji.  On obiđe 
svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje 
na otpuštenje grijeha,  kao što je pisano u Knjizi besjeda 
Izaije proroka: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, 
poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i 
brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a 
hrapavi putovi neka se izglade! 

I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.” 

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA 



 Kratka misao uz evanđelje 2. nedjelje došašća    
  

 Bio jedan mali dječak koji 
je imao lošu narav. Otac mu je 
dao vreću punu čavala i rekao 
mu neka svaki put kad pobjesni i 
izgubi kontrolu nad sobom, 
zakuca jedan u ogradu. Prvoga je 
dana dječak zakucao 37 čavala. 
Tijekom sljedećih nekoliko 
mjeseci naučio je kontrolirati 
svoj bijes i broj zakucanih čavala 
se smanjivao. Otkrio je kako je 
lakše kontrolirati svoju narav, 
nego zakucavati čavle u ogradu. 
Napokon je osvanuo dan u kojemu dječak nije zakucao nijedan čavao u 
ogradu. Otišao je ocu i rekao mu kako toga dana nije pobjesnio. Otac mu 
je tada rekao: „Svakoga dana kada uspiješ kontrolirati svoje  ponašanje, iz 
ograde iščupaj po jedan čavao.“ Dani su prolazili i jednoga je dana dječak 
bio u stanju kazati svomu ocu kako je izvadio sve čavle. Otac je uzeo sina 
za ruku i odveo ga do ograde. Tada mu je rekao: „Dobro si to uradio, sine 
moj, ali pogledaj sve te rupe u ogradi. Ograda više nikad neće biti ista.“ 
 Razmisli: Koliko ti dnevno čavala zabiješ u nečije srce jer si nekoga 
uvrijedio svojom riječju ili djelom? Je li to uopće potrebno? Pokušaj te 
čavle koje zabiješ usporediti s Isusovim čavlima zabijenim na rukama i 
nogama. Zar se ne osjećaš kao oni ljudi koji su njemu zabili čavle, iako je 
on jedini koji ih nije zaslužio? Nitko od nas nema pravo nanositi drugima 
zlo jer svi smo mi isti. Nitko nije zaslužio tako nešto, a najmanje naši 
bližnji i sam Isus, jer ako uvrijediš bližnjega svoga, uvrijedio si i Isusa. 
 Sjeti se što ti je rekao: „Što učiniste jednom od moje najmanje 
braće, meni učiniste.“ Sjeti se toga svakoga dana i zamoli Boga neka ti 
podari strpljenje kako bi se mogao lakše nositi s poteškoćama i 
problemima. Ne dopusti da isti ti problemi utječu na tvoj odnos s 
bližnjima. Isto tako, zamoli Boga neka ti podari srce puno ljubavi i milosti 
kako bi mogao ići svijetom i širiti ljubav i radost umjesto tuge, kako bi 
uspio obrisati suze s uplakanih lica umjesto da ih ti sam uzrokuješ. Jer 
zapamti, sve što učiniš, tebi će se vratiti stostruko.    
 Možda je tvoj pogled za vrijeme došašća usmjeren na sve ono lijepo 
i ugodno što ćeš doživjeti za vrijeme božićnih dana: prekrasan ugođaj, 
zajedništvo, idila uz božićne jaslice. Ali smisao Došašća ne svodi se samo 
na iščekivanje svega ovoga spomenutog. Mi očekujemo Onoga koji nam 
želi doći bliže nego što smo sâmi sebi blizu. ISUS TE OČEKUJE!   
                                                                                                                                                                         
 RASPORED ŽUPNE KATEHEZE  u dvorani mons. Juraja Madjerca     
MOLVE - UTORAK: 1 i 2 r. u 13 h; 3 u 13.30 h; 4 r. u 14 h;  5 i 6 r. u 14.30 h; 7 i 8 
r. u 15 h                   
REPAŠ - ČETVRTAK: 1 i 3 r. u 14 h; 4 i 5 r. u 14.30 h; 6 i 7 r. u 15.00 h;  8 r. u 
15.30 h.            
 UPIS MISNIH INTENCIJA DO MJESECA KOLOVOZA SLJEDEĆE 
GODINE BITI ĆE OD PONEDJELJKA 17.12. NAKON MISE ZORNICE. 

      



 ,,Predajte se Majci Božjoj Bezgrešnoj kao maleno dijete 
najbrižnijoj majci; u svim poteškoćama, trpljenjima i kušnjama 
predati joj se u svoj jednostavnosti, a Ona će te sretno provesti 

kroz ovaj krhki život.” (SK 83a) sv. Maksimilijan Kolbe 
 

SASTANAK PASTORALNOG I EKONOMSKOG VIJEĆA biti će u nedjelju 
9.12. u 19.30 sati. 
 

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

CARITAS -  Dobro je činiti dobro! Sljedeće 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! 
 

VELIKA ISPOVIJED - Možda ste se 
odlučili pred nadolazeće blagdane 
dobro i temeljno ispovijediti. Proći 
kroz svoj život i sve ono što do sada 
niste ispovijedili ili što ste možda 
izrekli ali vas grijeh još uznemirava i 
mislite da ste ga zamotali u celofan 
jer se u nekoj ispovijedi niste iskreno 
pokajali za njega.          
Sakramentom ispovijedi mirimo se s 
Bogom s kojim smo zbog svojega 
grijeha prekinuli odnos da bi mogli 
ponovo zaživjeti životom u punini. Mirimo se i s Crkvom od koje nas 
grijeh udaljio ili čak isključio.  NA LISTIĆIMA IMATE POMOĆ ZA DOBRU 
ISPOVIJED. UZMITE SI I PONESITE SA SOBOM. Reknemo li da grijeha 
nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama’ (1 Iv 1,8). ‘O, koliki su 
propali zbog manjkave Ispovijedi’ – sv. Terezija Avilska, naučiteljica Crkve.        

               
ZA ISPOVIJEDANJE SVEĆENICI NAŠEGA DEKANATA BITI ĆE NA 
RASPOLAGANJU SLJEDEĆE NEDJELJE u Molvama 10.30 i u 16.30 sati a u 
Repašu u 14 sati. Dođite i pomirite se s Bogom kako bi mogli doživjeti 
radost Božića i zajedništva s Njim i bližnjima.             

SLJEDEĆE NEDJELJE JE DAN EUHARISTIJSKOG KLANJANJA U NAŠOJ ŽUPI. 
Dan kada naša župna zajednica moli za sve potrebe naše biskupije i župe. 
Presveti Oltarski Skramenat biti će izložen nakon sv. mise u 11.00 sati do 
večernje sv. mise u 17 sati. Tijekom dana pred Presvetim će se u molitvi 
izmjenjivati vjernici ovim redom: u 12 sati članovi zbora i pastoralnog 
vijeća, u 13 sati FSR, u 14 sati roditelji i djeca 3. i 4. razreda, u 15 sati 
roditelji i djeca 5. i 6. razreda, u 16 sati roditelji i djeca 7. i 8. razreda. 
Pozivam vas da u popodnevnim satima navratite u našu župnu crkvu na 
osobnu molitvu i susret s Kristom koji je živ prisutan među nama. 
Odazovimo se Njegovu pozivu!   

 
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) 
 

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA, 9. 12. —  sv. Valerija; sv. Ivan Diego 
R 9.30 h + Vjekoslav Ivančan 
M 11 h  Za Župu i župljane 
 16.30 h SUSRET MLADIH - PRIPREMA ZA EUHARISTIJU 
M 18 h   + Kata i Nikola Valentić i + iz ob.  
 

Ponedjeljak, 10. 12. — BDM Loretska 
M 6 h   + Ana Bogat 
SK 18 h  + Marijan Varga 
 

Utorak, 11. 12. — sv. Damaz I.; sv. Danijel Stilit 
M 6 h   + iz ob. Gregurić, Sabolek, Halaček i Pavliš 
SK 18 h  + Luka i Kata Ištvan, Dragica i Ivan Pavliš 
 

Srijeda,  12. 12. — Gospa Guadalupska; kvatre 
M 6 h  + Veronika i Stjepan Vršić 
SK 18 h   
 19 h  SUSRET ČLANOVA ŽUPNOG PJEVAČKOG ZBORA  

 

Četvrtak, 13. 12. — sv. Lucija 
M 6 h   + iz ob. Šanjić i Ježek 
SK 18 h   
 

Petak, 14. 12. — sv. Ivan od Križa; bl. Oton iz Pule; kvatre 
M 6 h  + Marko Marić i roditelji 
SK 18 h 
   EUHARISTIJSKO KLANJANJE 
 

Subota, 15. 12.— sv. Valerijan; bl. Drinske mučenice; kvatre 
M 6 h  + Marijan i Luca Kobaš i njihova djeca 
SK 18 h 
 19 h  BIBLIJSKA ZAJEDNICA - SUSRET S RIJEČI BOŽJOM  
 

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA, 16. 12. —  sv. Adela; sv. Albina 
M 11 h  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  

 

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

Neka vas prati Božji blagoslov i zagovor Majke Božje Molvarske  
 

DOBROČINITELJI: Za crkvu: Mijo Feletar, Marijanska 5, 500 kn.  NN. 200 kn. 

Molimo za  dobročinitelje Crkve i njihove obitelji! 


