
OBAVIJESTI 
 

 
HODOČAŠĆE U SVETU ZEMLJU - 25. 3. - 01. 04; (7 dana, puni 
pansion, izravan let Zagreb - Tel Aviv, sve uključeno u cijenu). Cijena 
1420 USD. Informacije i prijave u župnom uredu. 
 
NAJAVA: SIJEČANJSKO HODOČAŠĆE SV. FILOMENI U MOLVE 

Subota, 25. siječnja 2014. 
 
Okupljanje hodočasnika 10.00 - 11.00  
(prigoda za Sv. Ispovijed) 
11.00  Sveta misa 
12.30  Hodočasnički ručak 
14.30  Euharistijsko klanjanje 
15.00  Pobožnost sv. Filomeni 
15.30  Polazak prema Zavjetnoj kapeli MB Molvarske;  
  ... Pobožnost i završni blagoslov 
  

O Sveta Filomeno, narodi ti kliču zbog tvojih stalnih 
dobročinstava i tvog imena koje je oživjelo u dušama najslađu 
nadu. Ljubljena svetice, pokaži svoju moč i dođi nam u pomoć. 
O plemenita djevice i hrabra mučenice učini osobito da, dok 

razmišljamo o tajnama vjere, naša uzvišena Majko, poput tebe 
ostanemo vjerni Isusu Kristu do smrti naše. Amen. Oče naš…  

 
_______________________________________________ 

 
 

DOBROČINITELJI 
 

Molimo za dobročinitelje Crkve i njihove obitelji! 
 
Za Crkvu:  Ob. Frančić, Repaš 50, 200kn; Ob. Gazdek Ivana, Repaš 148, 
200kn za obnovu zvona; Ob. Vršić, Virovska 24, 400kn; N.N. 100€; ob. 
Čerepinko, Đurđevačka 23, 400kn 
  

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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2. NEDJELJA KROZ GODINU (A)  

Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k 
njemu pa reče: »Evo Jaganjca 
Božjega koji odnosi grijeh 
svijeta! To je onaj o kojem 
rekoh: Za mnom dolazi čovjek 
koji je preda mnom jer bijaše 
prije mene! Ja ga nisam 
poznavao, ali baš zato dođoh i 
krstim vodom da se on očituje 
Izraelu.« I posvjedoči Ivan: 
»Promatrao sam Duha gdje s 
neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, 
ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da 
Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I 
ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.« 
 

______________________________________________ 
 

Molitva je poput stranog jezika! Ako želimo govoriti i 
razumjeti neki strani jezik – to se ne događa preko noći. 

Potrebno je određeno vrijeme ustrajne vježbe kako bismo 
progovorili i razumjeli neki strani jezik. Slično je i s molitvom. 

Naša molitva u početku može biti vrlo kratka i jednostavna,  
a s vremenom ona će "rasti i produbljivati se". 

Iz današnjeg Evanđelja (Mt 1,29-34) 



Uz današnje Evanđelje... 
 

Božji naum spasenja za čitavo čovječanstvo u 
Starom je zavjetu nagoviješten, a potpuno 
očitovan dolaskom Krista koji odnosi „grijeh 
svijeta.“ Grijeh svijeta je opreka svetosti i 
Kraljevstvu Božjem. Osobni grijeh čovjeka 
udaljava od Boga. Osobni grijesi nisu samo 
pojedinačni prekršaji. Oni se ‘ulijevaju’ u 
grijeh svijeta i doprinose porastu „grijeha 
svijeta.“ Grijeh svijeta je okrenutost svijeta 

od svoga Stvoritelja. 
Ivan u Isusovu dolasku vidi onoga koji  će na sebe uzeti grijehe i 
krivnje naroda. Narod će biti oslobođen od grijeha, a on će njihove 
grijehe na sebi odnijeti u smrt. Evanđelist Ivan opisuje slijedeće: 
„Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: „Evo Jaganjca 
Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za 
mnom dolazi čovjek koji je preda mnom, jer bijaše prije mene.“ 
Evanđelist opisuje ulogu Ivana Krstitelja koji Isusa ne poznaje, ali 
on za njega svjedoči. Ivan je zapravo samo svjedok, dok Bog 
djeluje: On ga je poslao, Isus dolazi, Duh Sveti silazi. Evanđelist 
ovdje Krstitelja predstavlja kao prvoga svjedoka. Njegovo krštenje 
je povod za svjedočenje.  Ivanovo krštenje bilo je simboličan poziv 
na obraćenje, dok pravo krštenje kao dar Duha, mijenja nutrinu 
bića. Nakon Ivanova krštenja, Isus započinje javno djelovanje. Duh 
koji je „lebdio nad vodama“ sada je sišao na njega i započeo novi 
život. 
Crkva je u Ivanovim riječima o Isusu kao Jaganjcu prepoznala bit 
Isusova dolaska na svijet. Došao je odnijeti grijehe. To je razlog 
zašto svećenik, neposredno prije pričesti, podižući hostiju izgovara 
Ivanove riječi. Među vjernicima, dakle, stoji netko koga se ne vidi i 
ne prepoznaje. Potreban je netko kao Ivan da pokaže onoga koji 
dolazi. Crkva je od Ivana na sebe preuzela ulogu pokazivanja 
Isusove prisutnosti među ljudima. Crkva nastavlja naviještati 
oslobođenje grijeha kao središnje Isusovo djelovanje. Preko 
Ivanovih riječi, izrečenim za vrijeme euharistije, zajednica vjernika 
u razlomljenom kruhu prepoznaje prisutnog Krista i kliče mu. 

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

Nedjelja, 19.1.    2. NEDJELJA KROZ GODINU 
M 9.30 h  Za župu i župljane  
R 11.00 h + Mato Ištvan 
M 18.00 h + Josip Kiš 
 
Ponedjeljak, 20.1.  Sv. Fabijan i Sebastijan 
M 18.00 h + Juraj Ceković 
Utorak, 21.1.     Sv. Agneza 
M 18.00 h + Marija i Andrija Čelik i rod. 
 
 

Srijeda, 22.1.     Sv. Vinko 
M 18.00 h + Marica i Drago Dorić 
 

Četvrtak, 23.1.   Sv. Ema 
M 18.00 h     +Dora i Josip Grobenski; Ob. Petroković i Grobenski 
Petak, 24.1.  Sv. Franjo Saleški 
M 18.00 h + Ivan i Josip Cimerman 
Subota, 25.1.  Obraćenje sv. Pavla -  
   SIJEČANJSKO HODOČAŠĆE SV. FILOMENI 
M 11.00 h Za zdravlje ob. Jaković, Mujović i Barjaktarić 
M 12.30 h Krštenje: Lucija ŽUFIKA 
M 18.00 h  + Mato Mađerec 

 
Nedjelja, 26.1.    3. NEDJELJA KROZ GODINU 
M 9.30 h  Za župu i župljane  
R 11.00 h + Katica Gazdek 
M 18.00 h + Dragica Žufika i Kata Ivančan 
 

* * * * * * * 
MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA 

 
Svake godine od 18. do 25 siječnja traje molitvena osmina  

u kojoj molimo za jedinstvo kršćana. 
Ove godine Osmina nosi naslov: “Zar je Krist razdijeljen?”. 

U svojim svakodnevnim molitvama molimo, da bi Kristovo tijelo, a 
to je Crkva, opet bila jedna i sjedinjena! 


