Misli uz 5. nedjelju kroz godinu
Vjera, ona istinska, vjera srca, a ne usana, uvijek u sebi nosi snagu svjetla. ‹Vi
ste svjetlo svijeta!› Vi biste, kršćani, mogli osvijetliti tamu tolike tuge i
osamljenosti u svijetu. Vi biste, kršćani, mogli biti svjetionici ispravnog
životnog usmjerenja posred opće dezorijentiranosti. Vi biste, kršćani, mogli u
hladni svijet unijeti ozračje srdačnosti, topline i zaštićenosti.
Dakle, ne ovisi o kršćanskoj vjeri, nego o nama, jer je bit vjere da ona daje
okus i da rasvjetljuje život. Zašto onda uobičajena slika Crkve i današnjih
kršćana tako odudara od onoga što bi oni ustvari trebali biti u svijetu? Zato
što je Isusova oslobađajuća poruka često upakirana u suvišne propise i
zakone, a radost vjere pretvorila se u moraliziranje i kuknjavu nad zlim
svijetom. Zašto toliko zamračivanja svjetla vjere među nama? Zašto mnogi
kršćani sakrivaju talente koje im je Bog dao? Zašto smo zaboravili ono što
vjera konkretno čini, to jest prakticiranje vjere? Zašto nam nedostaje
pozitivno zračenje? Tko su "vi"? Kome Isus upravlja ove dvije nevjerojatne
riječi: "Vi ste sol zemlje", vi ste svjetlost svijeta"? O komu Isus govori tako
velike stvari? Oni kojima govori, kojima povjerava djelovanje u svemu svijetu:
oni bi trebali biti začin zemlje, oni bi trebali svijetliti u cijelome svijetu.
Sjetimo se kome Isus govori? Veliko mnoštvo ljudi okupilo se oko Isusa. Došli
su izbliza i izdaleka, privučeni pozivom čovjeka iz Nazareta.
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PETA NEDJELJA KROZ GODINU
«DAN ŽIVOTA»

SVETE MISE NEDJELJOM I BLAGDANOM
08:00 - jutarnja (župna)
10:30 - poldanja misa
17:00 - večernja misa
Radnim danom i nedjeljom večernja je sveta misa:
17:00 h po zimskom računanju vremena
SVETA ISPOVIJED
(nedjeljom, blagdanom i prvim petkom)
30 minuta prije mise
(radnim danom)
10-15 min. prije mise
UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA
od utorka do subote
08:00 - 09:30
16:00 - 17:00
(po zimskom računanju vremena)
Dravska 3, 42000 Varaždin
Tel./Fax: 042 / 230 - 742
GSM: 098 / 379 - 439
e-mail: zupa-svjosipa-vz@biskupija-varazdinska.hr
www.zupa-sv-josip-vz.hr

Moliti s Crkvom:

Neka se vide vaša djela

Došao si, Isuse, da izvedeš ovaj svijet iz tame, da učiniš
životnijim i ljepšim sve ljudske situacije. Došao si da
svi budu sretni, da svima bude lijepo. Govoriš nam da
smo sol zemlje. Sol je u hrani nevidljiva, a čini svaku
hranu ukusnijom. I ti želiš, Isuse, da mi kršćani
budemo u svijetu ono što je sol u hrani. Govoriš nam da
smo svjetlo svijeta! To znači da tame u nama nema. A
ipak, Isuse, i u nama imaš još uvijek tame. Želiš, Isuse,
da svijetlimo. A ipak, ne svijetlimo! Znamo zatajiti.
Svijet je još uvijek u tami. Prosvijetljeni smo krštenjem,
a ipak nismo svjetlonoše! Pomozi nam, Isuse! Amen.

Crkva kroz tjedan slavi:
PON: Sv. Pavao Miki i drr. mčč.

ČET: Sv. Skolaska

UTO: Maksim, Julijana

PET: Bl. Alojzije Stepinac

SRI : Jeronim, Mladen

SUB: Majka Božja Lurdska

Mise kroz tjedan (od 06.02. do 12.02.)
PON: 06.02.17. 17:00 + Dora, Rozika, Ivan i Jakov Zimet, + Josip Glavić
+ Ivan i Katica Žugaj
UTO: 07.02.17. 17:00 Na jednu nakanu (žpk)
SRI : 08.02.17. 17:00 ++ ob. Kopjar
ČET: 09.02.17. 17:00 ++ ob. Šlehta, ++ ob. Osterman, Na jednu nakanu
PET: 10.02.17. 17:00 (Nema Sv. Mise)

Na stalaži za tisak možete kupiti:
Novi broj: Glas Koncila, Živo vrelo, Kana, Glasnik Srca Isusova i
Marijina, Radosna Vijest, Glasnik Sv. Josipa, Bl. A. Stepinac
U utorak 07.02.17.

16:00 proba za pjevanje (dječji zbor) /Hosana/
- viši razredi -

U petak 10.02.17.

18:00 SUSRET MLADIH
18:30 proba za pjevanje (zbor mladih) /Adonai /

U utorak 07. veljača župna kateheza:
15:00 sati župnu katehezu imaju prvopričesnici (3.r.) I. grupa
U četvrtak 09. veljača župna kateheza:
15:00 sati župnu katehezu imaju prvopričesnici (3.r.) II. grupa
U subotu 11. veljača župna kateheza:
08:00 sati župnu katehezu imaju krizmanici (8.r.) I. grupa

SUB: 11.02.17. 17:00 + Drago, Siniša i Stjepan Halić, + Katarina i Ivan
Novak, ++ ob. Franje Novak, + Štefanija i Franjo
Kovačić, + Marija Kanjir

09:00 sati župnu katehezu imaju krizmanici (8.r.) II. grupa

NED: 12.02.17. 08:00 + Boris Oreški

U petak 10.02.2017. nema ovdje večernje svete Mise, jer se
navečer u varaždinskoj Katedrali u 18:00 sati slavi drugi
zaštitnik Varaždinske biskupije, blaženi Alojzije Stepinac.
Pođite na Sv. Misu u Katedralu!!!

10:30 + Štefanija i Antun Črnila
17:00 ŽUPNA

VELIKA DEVETNICA U ČAST SV. JOSIPU
U srijedu 08. veljače je 4. Velika devetnica u čast Sv. Josipuzaštitniku naše crkve i župe i neposredna priprava za Josipovo.

OBAVIJEST
Kod župnika možete zapisati svete mise za 3., 4., 5. i
6. mjesec u 2017. godini!!

16:15 - Krunica Svetog Josipa

Šala

17:00 - Sv. Misa i propovijed

Hvala Bogu

17:30 - Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom
Dođite svake srijede te molimo i slavimo zajedno Gospodina,
pripremajući se duhovno za blagdan Sv. Josipa !!

Majka prati goste do izlaznih vrata, a dijete trči za njom. Mama mu kaže: Kako se kaže kad gosti odlaze? - Hvala Bogu! - dijete odgovori.
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