OSTALE OBAVIJESTI
KRIŽNI PUT molimo u župnoj crkvi u petak pola sata prije večernje svete
mise, a u Repašu petkom u 15.00 sati. Na Cvjetnicu u 15 sati križni put
molimo kod Kapelice Majke Božje!
NA NEDJELJU CVJETNICU promijenjen je raspored svetih misa. Misa u
Molvama je u 10 sati, a u Repašu u 11.15 sati. Maslinove grančice,
moći ćete uzeti prije početka svetih misa.
SASTANAK PASTORALNOG I EKONOMSKOG VIJEĆA bit će u četvrtak, 21.
ožujka u 19 sati u vjeronaučnoj dvorani.
POBOŽNOST 13 UTORAKA pred blagdan sv. Antuna započinje, u utorak
19. ožujka. Pola sata prije svete mise molimo Večernju, krunicu i zavjetne
molitve u čast sv. Antunu.
KOLEKTA SOLIDARNOSTI S CRKVOM U BOSNI I HERCEGOVINI. Na 3.
korizmenu nedjelju u kolekti je sakupljeno 1170kn. Zahvaljujemo svima
koji su dali svoj dar! Novac je proslijeđen u Biskupski ordinarijat u
Varaždinu.

RELIKVIJAR SV. ANTUNA PADOVANSKOGA
Za Duhove prošle godine u našu župnu crkvu unijeli smo moći sv. Antuna
Padovanskoga. Naša župna crkva postala je privilegirano mjesto
antunovske pobožnosti Sveca cijeloga Svijeta i jedna od nekoliko rijetkih u
Svijetu. Kako bismo na vidno mjesto smjestili moći sv. Antuna i trajno ih
izložili čašćenju u izradi se nalazi oplata za nišu (unutar tabernakula)
lijevog bočnog oltara posvećenog sv. Antunu Padovanskom.
Radove (oplata i ukrasna vrata od srebra, mjedi i stakla) izvodi poznati
zagrebački umjetnik prof. Hrvoje Ljubić uz asistenciju gosp. Borisa Pokosa.
Djelo će biti gotovo do početka pobožnosti 13. utoraka sv. Antunu.
Pozivamo vjernike i štovatelje sv. Antuna da se svojim darom uključe i
doprinesu financiranju spomenutog djela, koje će dostojno uresiti mjesto
trajnog boravišta moći sv. Antuna. Imena svih dobročinitelja ugravirat
ćemo na posebne ploče, te ih smjestiti na unutarnju stranu niše, kako bi
svojim nakanama na bili blizu Sveca svega Svijeta.
Svojim i najmanjim darom, ugradite se u ovo djelo!
SV. ANTUNE PADOVANSKI, MOLI ZA NAS!
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
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5. KORIZMENA NEDJELJA (C)
Iz današnjeg Evanđelja (Lk Iv, 1-11)
A Isus se uputi na Maslinsku
goru. U zoru eto ga opet u Hramu.
Sav je narod hrlio k njemu. On
sjede i stade poučavati. Uto mu
pismoznanci i farizeji dovedu
neku ženu zatečenu u preljubu.
Postave je u sredinu i kažu mu:
»Učitelju! Ova je žena zatečena u
samom preljubu. U Zakonu nam
je
Mojsije
naredio
takve
kamenovati. Što ti na to kažeš?«
To govorahu samo da ga iskušaju
pa da ga mogu optužiti. Isus se
sagne pa stane prstom pisati po
tlu. A kako su oni dalje
navaljivali, on se uspravi i reče
im: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« I
ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše,
stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus
sâm – i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj:
»Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?« Ona reče: »Nitko,
Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada
više nemoj griješiti.«

Kratka misao uz Evanđelje...
Svojim odgovorom “Tko je od vas bez grijeha”, Isus odvraća pažnju sa
žene grješnice. Njezine optužitelje suočava same sa sobom. U tom
suočenju oni napuštaju i ženu i Isusa. Nisu dostojni ni optužbe protv nje,
ni suda koji Isus izriče. Žena ostaje sama pred Isusom. Njegova riječ nije
riječ osude, nego oproštenja. On sudi praštajući i dajući mogućnost
novoga početka koji otvara vrata spasenju.

POBOŽNOST U ČAST SV. ANTUNU PADOVANSKOMU

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

NEDJELJA, 17.3.
M
9.30 h
R
14.00 h
M
17.30 h
M
18.00 h

5. korizmena nedjelja
Za župu i župljane
ISPOVIJED// + Marija, Kata i Đuro Špoljarić
Križni put
+ Vilim i Rozalija Hodić i ob.

Ponedjeljak, 18.3.
Sv. Ćiril Jeruzalemski
SK 18.00 h
+ Josip Ceković

13 utoraka pred blagdan sv. Antuna
Pobožnost trinaest utoraka redovito se
obavlja zajednički kao duhovna priprava
za blagdan sv. Antuna. Utorak je
posvećen sv. Antunu, jer su toga dana
njegovi smrtni ostaci preneseni u
Padovu i pokopani u crkvi sv. Marije,
k a s n i j e
Ak’ čudesa tražiš, gle!
pregrađenoj
i
Smrt i bludnja, nevolje,
nadograđenoj u
Vrag i guba nestaju.
veličanstvenu
Zdrave bolesnici.
Svečevu baziliku.
More, lanci padaju,
Utoraka je trinaest na spomen 13. lipnja,
Uda, stvari propale
datuma Antunova preminuća – odakle i
Mole i dobivaju
nabrajanje trinaest milosti u poznatoj pjesmi
Mladi pa i starci.
“Ak’ čudesa tražiš” što ih Bog dijeli
Iščezava pogibelj,
vjernicima po njegovu zagovoru. Ali se isto
Prestaju
i potrebe.
tako može moliti i devetnica počevši od
Neka kaže tko to zna,
petog utorka. Svatko može prikazati sv.
Pa i Padovanci!
Antunu svoju osobnu nakanu no posebno
molimo za obnovu vjernosti, ljubavi i mira u
obiteljima, te za djecu i mlade da mogu sljediti Kristov Put.
Naša je župna crkva od Duhova prošle godine
čuvarica moći (ostataka tijela)
sv. Antuna Padovanskoga!

Utorak, 19.3.
Sv. Josip, zaručnik BDM;
1. utorak pred blagdan sv. Antuna
SK 18.00 h
+ Josip Bogat i ob.
Srijeda, 20.3.
SK 18.00 h
SK 19.00 h

Sv. Dionizije
+ Josip Fuchs
Proba župnog zbora

Četvrtak, 21. 3.
SK 18.00 h

Sv. Kristijan
+ Josip, Ana i Ivan Ivančan i ob.

Petak, 22.3.
R
15.00 h
M
17.30 h
M
18.00 h
R
20.00 h

Sv. Lea
Križni put i sveta misa: + Ob. Gazdek i Hontić
Križni put
+ Ob. Cenkovčan i Čelik
Proba zbora u Repašu

Subota, 23.3.
SK 18.00 h

Sv. Oton
+ Josip Fuchs i rod.

NEDJELJA, 24.3. CVJETNICA
M
9.00—10.00 h ISPOVIJED
M
10.00 h
Za župu i župljane
R
11.15 h
+ Josip Kapitanić
KMB 15.00 h
Križni put
M
18.00 h
+ Josip, Veronika i Stjepan Vršić
Svi koji osjećaju potrebu pomirenja s Bogom u sakramentu svete
ispovijedi neka iskoristite priliku za pomirenje u svetoj ispovijedi
svaki dan prije svete mise.
Dobra ispovijed - najbolja priprava za Uskrs!

