
OBAVIJESTI 
 

ZAJEDNIČKI SUSRET ZA RODITELJE I DJECU, koja bi htjela primiti 
sakrament Svete potvrde, bit će sutra, u ponedjeljak, 2. rujna 2013. u 20 
sati u vjeronaučnoj dvorani.   
SUSRET S MLADIMA, koji žele pjevati u zboru mladih bit će u srijedu, 4. 
rujna u 20 sati u vjeronaučnoj dvorani. Nakon susreta slijedi i proba 
pjevanja. Svi, koji razmišljaju o priključenju zboru su pozvani. Posebne 
pozivnice nismo kanili pisati.         Dragi mladi računamo na vaš 
dolazak!!! Očekujemo i pjevače i svirače!!! 
PRVI PETAK je 6. rujna i tada ćemo pohoditi bolesne i starije u župi. U 
18 sati bit će Euharistijsko klanjanje u župnoj crkvi. U 15 sati sveta misa 
je u Repašu. 
ZAZIV DUHA SVETOGA u povodu početka nove školske godine, bit će u 
sljedeću nedjelju u 11 sati za vrijeme svete mise što će ju predvoditi 
mons. D’Errico, apostolski nuncij u RH. Pozivamo osnovnoškolce, 
srednjoškolce, njihove roditelje, učitelje i rodbinu naših đaka.  
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ - Kršćansku ženidbu žele sklopiti: 
Vladimir ŠEŠET, sin Vjekoslava i Marice r. Stazić iz Virja i Jasmina 
Ana KOLARIĆ, kći Ivana i Anke r. Jagar iz Molva. Vjenčanje će biti 14. 
09. 2013. u Molvama. 
Mario GREGURIĆ, sin Martina i Snježane r. Hozmec iz Virja i Gordana 
Ivana GAZDEK, kći Ivice i Marice r. Varović iz Repaša. Vjenčanje će biti 
u Repašu 28. 09. 2013. 
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 15 mjesta. 
OBAVIJEST: Nakon provale u Župnu crkvu ugrađen je alarmni sustav i 
video nadzor u kapelicu Majke Božje i u Župnu crkvu, te na prostor oko 
sakralnih prostora. Naša općina izrazila je spremnost financirati 
ugradnju. Troškovi iznose 33.439,25kn. Ovom prilikom izričemo 
zahvalu za financijsku pomoć.  
 

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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22. NEDJELJA KROZ GODINU (C)  

 
 

Jedne subote dođe Isus u kuću nekoga prvaka 
farizejskog na objed. Promatrajući kako uzvanici biraju 
prva mjesta, kaza im prispodobu:“Kada te tko pozove 
na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio 
pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je 
pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ‘Ustupi mjesto 
ovome.’Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje 
mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na 
posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da 
ti rekne: ‘Prijatelju, pomakni se naviše!’Bit će ti to tada 
na čast pred svim sustolnicima, jer –svaki koji se 
uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će 
uzvišen.”A i onome koji ga pozva, kaza: “Kad priređuješ 
objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni 
rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe 
pozvali i tako ti uzvratili.Nego kad priređuješ gozbu, 
pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer 
oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o 
uskrsnuću pravednih.  

Iz današnjeg Evanđelja (Lk 14, 1.7-14) 



Uz današnje Evanđelje... 
U evanđelju Isus govori o poniznosti kao stavu koji je potreban za 
pristup u Božje kraljevstvo.  Bog kao Stvoritelj i konačni sudac 
izvor je trajne časti i ugleda. On će poniziti umišljenog oholicu i 
uzvisiti poniznoga koji prihvaća svoje ljudske granice te djeluje u 
skladu s njima. Za Isusa i svakog biblijskog vjernika poniznost je 
gledanje samoga sebe kako nas vidi Bog. Ona znači odmjereno 
vrjednovanje samoga sebe, bez hvalisanja i oholosti, imajući na 
umu da smo pred Bogom ono što jesmo, ništa više ali ni ništa 
manje. Stoga kršćanska poniznost nije skrivanje ili nijekanje naših 
talenata i sposobnosti. To je unutarnje uvjerenje i iskreni stav da 
sve naše sposobnosti dolaze od Boga koji s nama i po nama želi 
izvesti nešto lijepo među ljudima.  Dok je oholost put koji ne vodi 
nikamo, poniznost je ključ koji nam otvara vrata neba a donosi i 
zbiljsko poštovanje i ljubav ljudi na zemlji. 
 

TRODNEVNICA PRED BLAGDAN MALE GOSPE 
(5.,6., i 7. rujna) 

 

18.25 h - Krunica i pjevane litanije 
19.00 h - Sveta misa i propovijed 

 
 

* * * 
 

MALA GOSPA (Nedjelja, 8. rujna) 
BLAGDAN ROĐENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE 

ZAVRŠETAK HODOČASNIČKE GODINE 
 

11.00 Svečano euharistijsko slavlje  
Predvodi mons. Alessandro D’Errico,  

apostolski nuncij u RH 
 

20.00 Sveta misa 
Nakon mise procesija sa svijećama i prijenos kipa 

Majke Božje Molvarske u Zavjetnu kapelu 

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

Nedjelja, 1.9.    22. NEDJELJA KROZ GODINU  
M 9.30 h Za Župu i župljane 
R 11.00 h + Mato Ištvan; ob. Šanjić 
M 19.00 h + Marica Lodeta 
 
Ponedjeljak, 2.9.  Sv. Kalista  
M 19.00 h + Mirela Huskić 
 
 

Utorak, 3.9.     Sv. Grgur Veliki 
M 18.50 h Krunica u čast sv. Antunu 
M 19.00 h + Mato i Barbara Kovačić; Katarina Gazdek  
 
 

Srijeda, 4.9.     Sv. Marin 
M 19.00 h + Ob. Dolenec; Anka Cenkovčan 
 
 

Četvrtak, 5.9.  Bl. Majka Terezija 
M 19.00 h + Ivan Kolarić 
 

Petak, 6.9.   Sv. Zaharija - Prvi petak 
R 15.00 h + Ana Kangrga i Milka Baruškin 
M 18.00 h Euharistijsko klanjanje 
M  19.00 h + Đuro i Katarina Kolar i roditelji Cenkovčan 
 
 

Subota, 7.9.   Sv. Marko Križevčanin - ZAŠTITNIK BISKUPIJE 
M 19.00 h  + Ivan i Ana Cenkovčan i rod. 
 
 
 

Nedjelja, 8.9.    23. NEDJELJA KROZ GODINU  -  MALA GOSPA  
   ZAVRŠETAK HODOČASNIČKE GODINE  
   MAJCI BOŽJOJ MOLVARSKOJ 
R 9.00 h + Ob. Kranjec, Krznarić, Kozolić, Kopričanec i Kolarić 
M 11.00 h Za Župu i župljane 
M 20.00 h + Ivan Kolarić 
 
POTPUNI OPROST - Podsjećamo da bolesni i stariji župljani, koji ne mogu 
doći na Malu Gospu u crkvu, a žele dobiti potpuni oprost, mogu ga zadobiti, 
ako pred slikom/sličicom Majke Božje Molvarske izmole Vjerovanje, 
Očenaš, Zdravomariju i Slavaocu. Sličice za svoje bolesne i starije možete 
uzeti u crkvi. 


