
- U korizmi će utorkom i petkom biti pobožnost križnoga puta u 17,30 sati.  

  Petkom organiziran prijevoz iz Ljupine, autobus će krenuti u 17,15 sa Pustare. 

- U kasice se može skupljati kroz korizmu dar za gradnju naše crkve. 

- U korizmi ne će biti euharistijskih klanjanja. Sva naša pozornost će biti 

usmjerena na pobožnost Križnoga puta i čitanje Svetoga Pisma (preporuka: 

čitati Evanđelje po Luki)  

- u korizmi valja više moliti, postiti, čitati Sveto pismo, činiti dobra djela... 

Utorak: Nakon Svete mise sastanak Župnog pastoralnog vijeća u župnom 

stanu 

Ispovijed starijih bolesnih i nemoćnih: 
Ponedjeljak, 12.3.2017.  – I. G. Kovačića, E. Purgarića 

Utorak, 13.03.2017. – B. Trenka, C. Medovića, I. Domca, Željeznička 

Srijeda, 14.03.2017. – A. Hebranga, Zagrebačka, M. Đurića,  K. Zvonimira,  

Četvrtak, 15.03.2017. – Ljupina (Gornji kraj i Soljani) 

Petak, 16.03.2017. – Ljupina (Žegari i Pustara) 

Ispovijed započinje u 8,30 sati 
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ČETVRTA JE KORIZMENA NEDJELJA 

 

U korizmenom vremenu možemo osjetiti da naša vjera 

prosvjetljuje  naš život Isusovim svjetlom i da smo također 

svjesni tamnih strana i pogrešaka, i da sve to smijemo 

donijeti u nadi da će nam on oprostiti. Korizmeno vrijeme  od 

samih početaka Crkve bilo je vrijeme posebne pripreme za 

oproštenje grijeha u krštenju i činu pokore već krštenih 

kršćana, i poziva nas da stupimo k svjetlu Božjemu i javno i 

časno se suočimo s tim svjetlom i tako s Isusom Kristom 

prinesemo svoj život, naše misli i djela pred Boga. 

Dobro je,  da  nas četvrta korizmena nedjelja, koja nosi ime 

Laetare – radujte se, želi ohrabriti za pomirenje s Bogom, 

kako bismo oslobođeni od zla, radosno mogli slaviti Uskrs i 

Krista istinsko svjetlo svijeta unijeti u naša srca i u naš život. 

Kao što naše oči na izlasku iz tunela trebaju neko vrijeme, da 

se ponovno priviknu na svjetlo, tako i mi možemo vjerovati, 

da iz tame  naših pogrešaka i slabosti možemo stupiti u 

svjetlo Božje ljubavi, u kojoj se izmirujemo s nama samima, s 

našim bližnjima i s Bogom. 

 
IZ ŽUPNOG LISTA;* KORIZMA *župne obavijest  

Nedjelja 

11.03.2018. 

08,00  

09,30 

11,00 

Četvrta korizmena 

nedjelja 

+ iz ob. Matić i Ciprić 

+ iz ob. Muić 

Za narod 

Ponedjeljak 

12.03.2018. 

08,00 Svagdan Na nakanu 

Utorak 

13.03.2018. 

18,00 Svagdan + Elizabeta i Stjepan Aničić 

Srijeda 

14.03.2018. 

 18,00 Svagdan + Slavko Knežević i iz ob. 

Knežević 

Četvrtak 

15.03.2018. 

18,00 Svagdan + Rade Jakarić 

Petak 

16.03.2018. 

18,00 Svagdan  + Marija i Pavle Vlaović, 

Katarina Vukšić, Ferdo i 

Lucija Kufner, Reza i Nada 

Vukšić 

Subota 

17.03.2018. 

08,00  

 

Svagdan + Josip Ćorluka 

Nedjelja 

18.03.2018. 

08,00  

09,30 

11,00 

Peta korizmena 

nedjelja 

+ Nada Bešlić 

+ Slavko Marjanović 

Za narod 



KUTAK ZA RAZMIŠLJANJE  
Treća korizmena kateheza: “…i pođoše za Njim…” 

…i pođoše za Njim… 

Da riješimo odmah na početku – Isus je 

zahtjevan. Slijediti Isusa – jest zahtjevno. Reći 

išta drugo bila bi slatkorječivost i podilaženje 

tvojim i mojim osobnim malim prohtjevima i 

zahtjevima. Odlučiti odazvati se njegovu pozivu i 

‘prodati sve i poći za njim’ kamo god te to povelo u tvojim ljudskim 

prilikama, tj. kamo god te On poveo – ne traži ništa drugo do maknuti 

pogled sa sebe i usmjeriti ga k Njemu, Učitelju. Ne moraš biti niti mlad 

niti star kako bi znao da je to teško i – zahtjevno. Čak i prvotno 

oduševljenje, svjedočenje o Učiteljevoj vlasti i snazi riječi te čudesnim 

znakovima, brzo može izbljedjeti pred jednostavnim ljudskim pitanjem 

koje su i apostoli postavili Učitelju: “Evo, mi sve ostavismo i pođosmo 

za tobom. Što ćemo za to dobiti?” (Mt 19,27). 
Želiš li mijenjati svijet, svoju obitelj, popraviti društvo i mijenjati Crkvu 

mladenačkim buntom i zahtjevnošću koju samo mladi imaju, razotkrivati 
licemjerje i skidati lažne osmijehe, ozdravljati bolesne i proročki tješiti – ti 

to možeš! Učitelj i tebe poziva. Da, i ti mu trebaš. Baš kao i one prve 
koje je pozvao, i tebe poziva ili, još bolje, izaziva: „Vjeruj mi da je meni 
sve moguće. Vjeruj mi da sa mnom možeš sve jer dubine čuva moja 

milost.“ 
Upoznati vlastite dubine i karakter, mane i slabosti, priznati svoje želje, 

predati svoje planove, odustati od svojih ideja, uvidjeti opterećenost 
materijalnim stvarima, priznati navezanost na osobe ili stvari, prihvatiti 

vlastitu grešnost i nesavršenost, prestati se stidjeti sebe ili odbaciti 
oholost – zahtjevno je. Traži napor, samoću, tišinu, napuštanje onoga 

što smatraš sigurnošću, izlazak iz uhodane svakodnevice. Nekada se to 
čini poput izlaska iz egipatskog ropstva – već si umoran i iznemogao od 

stalnog začaranog kruga u kojem se vrtiš, ponuda koja je pred tobom 
izgleda kao sjajna prilika da se konačno makneš i kreneš u novu 

budućnost – no, nakon kolebanja i oklijevanja do trenutka zanosnog 
polaska u Obećanu zemlju, počinješ shvaćati da je pred tobom put. Put 

na kojem, doduše, nisi sam, ali sam moraš učiniti napor koračanja. 
Koračanje je to koje može biti pognute glave, očiju usmjerenih u pustinju 

i pijesak, žeđ i glad, neprestana pitanja i preispitivanja, nestrpljivost. 
Koračanje koje ostaje slijepo na Učiteljevu pratnju, znakove i obećanja… 

Najava: Šesnaesta godišnjica smrti Sluge Božjega kardinala 

Franje Kuharića i peta godišnjica izbora pape Franje u 

službu nasljednika sv. Petra 

U nedjelju, 11. ožujka misno slavlje u spomen Sluge Božjega 

kardinala Franje Kuharića u požeškoj Katedrali predvodit će 

požeški biskup msgr. Antun Škvorčević. Istoga dana spomenut 

će se služenje pape Franje prigodom pete obljetnice njegova 

izbora u službu Petrova nasljednika koja se navršava u 

utorak, 13. ožujka. 

 

Misli sv. Ivana Pavla II. 

11. ožujka 

Bitka protiv uništavanja i onečišćenja svijeta mora uroditi 

pravednom regulacijom i učinkovitim nadzorom što će ih 

prihvatiti svi narodi. 

Događaji Velikog petka, a još i prije dmolitva u 

Gezsemaniju, uvode temeljnu promjenu u sav tijek 

objave ljubavi i milosrđa u mesijanskom Kristovu 

poslanju. Onaj koji je „prošao zemljom čineći dobro i 

ozdravljajući“, „liječi svaku bolest i svaku nemoć“, sada 

kao da sam zaslužuje najveće milosrđe i zazivlje ga, sad 

kad je uhićen, pogrđen. Osuđen, bičevan, okrunjen 

trnovom krunom, sada kada je čavlima prikovan na križ 

i duh svoj predaje u najstrašnijim mukama. (...) na Kristu 

se ispunjaju riječi proroka, posebno riječi Izaije, izrečene 

o Slugi Jahvinu: „Njegove nas rane iscijeliše.“ (DM 7) 
 Isuse Kriste, blagi Gospodine, strpljivi Jaganče, pouči iznova 

čovječanstvo istini svojega Križa! 
(Iz knjige Misli bl. Ivana Pavla II. za svaki dan) 


