
Čišćenje crkve Jug: VALENTINA BRLIĆ, GLORIA BRLIĆ, KAROLINA MAĐAR, KATICA KRNJAJIĆ, BLAŽENKA 

JURASOVIĆ, ANITA KELER 

Čišćenje crkve Ljupina:  MIRA CINDRIĆ, DRIJANA ĐOKIĆ, VERA PAVIĆ, JASMINKA KOSTELAC, LJILJANA 

ŠTAJDUHAR, VERONIKA ŠTAJDUHAR  

24. rujna 2017. Treći euharistijski kongres Požeške biskupije pod predsjedanjem kardinala Stanislava 

Dziwisza,tajnika sv. Ivana Pavla II. Sveta misa u 10,00 sati na Katedralnom trgu. Polazak autobusa u 7,30 sa 

Pustare. 

SUBOTA (14.10.2017.): HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU, polazak sa Pustare u 5,20, a s Juga u 5,30 sati, cijena 
100,00 kn 

Jesenske kvatre: molitva za svećenička i redovnička zvanja te za duhovnu izgradnju mladih 

Župni vjeronauk:    Jug 
Srijeda: Prvopričesnici: 18,00h 

4. razred: 18,45h 
                           Četvrtak:     smjena A/B                            Petak:  smjena C/D 

 5. i 6. razred: 10,45h                            5. i 6. razred: 13,15h            
7. razred: 10,00h                              7. razred: 14,00h 

Petak  – Krizmanici: 19,30h                       
 

Glas 

Kraljice 

Krunice 
Listić župe 

Kraljice sv. Krunice 

Nova Gradiška 
Godište 12 / rujan 2017.   br. 510. 

 
 

 
Pustite dječicu i ne priječite im k meni“ (Mt 19, 13-15) 

Na početku nove školske i vjeronaučne godine poslušajmo Isusov poziv da ne 
priječimo djeci i mladima doći k Isusu. Isus, iako umoran, vidjevši kako apostoli 

brane majkama da mu donesu svoju djecu, poučava svoje učenike: Ne branite im jer 
takovih je kraljevstvo nebesko. 

„Dragi roditelji, omogućite svojoj djeci upoznati Isusa 
kroz župski i školski vjeronauk. Ne priječite im pristup k 

Isusu, nego ih, poput majki iz Evanđelja, donesite, 
dovedite, upišite ih i na školski vjeronauk i na župsku 

katehezu. Time ćete očitovati svoju brigu za vjeru svoga 
djeteta, te osobno i obiteljski rasti u vjeri zajedno sa 
svojom djecom. Vi ste, dragi roditelji, ne samo prvi 

učitelji, nego i prvi svjedoci vjere svojoj djeci. 
Nezamjenjiva je vaša uloga i vaša odgovornost – pomoći 
svojoj djeci upoznati Isusa i u njemu otkriti smisao života. 

Upravo stoga su dragocjeni koraci u vjeri onih koji su 
nam povjereni. Ne priječimo svojoj djeci pristup k 

Isusu.“ 
 

IZ ŽUPNOG LISTA;*Župna kateheza  *župne obavijesti  
 

Nedjelja 

17.09.2017. 

08,00 

 

09,30 

 

11,00 

Dvadeset i četvrta 

nedjelja kroz godinu 

Nedjelja Bračnih 

jubileja 

+ Slavko i Manda Jurić i iz 

ob Jurić 

+ iz ob. Bošnjak i 

Stipančević 

Za narod 

Ponedjeljak 

18.09.2017. 

08,00 Svagdan  + Ivan i iz ob. Verhas 

Utorak 

19.09.2017. 

19,00 

 

Svagdan + Janko Marinac 

Srijeda 

20.09.2017. 

19,00 

 

Svagdan (Kvatre) + Marin Hrženjak 

Četvrtak 

21.09.2017. 

19,00  

 

Sveti Matija, apostoli 

evanđelist 

+ iz ob. Hodak i Prstačić 

Petak 

22.09.2017. 

19,00 Svagdan (Kvatre)  

Subota 

23.09.2017. 

19,00 Sv. Pio iz Pietrelcine + Josip Stipančević 

Nedjelja 

24.09.2017. 

18,00 (Ljupina) 

 

19,00 

Dvadeset i peta 

nedjelja kroz godinu 

+ Katica Trošeljac 

+ Slavko Bešlić, Tome i 

Manda Mesić 



IZ KATOLIČKOG KALENDARA: NAPOMENA:  

Započinje jesenski kvatreni tjedan u kojem su vjernici pozvani na 

intenzivniju molitvu i djela pokore i ljubavi. Tjedan je posvećen 

molitvi za svećenička i redovnička zvanja te za kršćansku izgradnju 

mladeži. Kvatreni tjedan završava liturgijom kvatri u subotu, 23. 

rujna. 

 

DANAŠNJE EVANĐELJE: : Mt 18, 21-35 
Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do 

sadamdeset puta sedam!. 
 

POTICAJNA PRIČA; TRI SLOVA; Pitao biskup jednog običnog 

vjernika čita li knjige s vjerskim sadržajem. 
– Ne čitam… jer… ne znam slova. Nikad nisam naučio pisati i 
čitati… – reče čovjek- 
ali u svojoj glavi imam TRI SLOVA: 
jedno crno,  
jedno crveno, 
i jedno bijelo. 
– Što znači crno, crveno i bijelo slovo? – upita biskup. 
– Crno me podsjeća na grijeh i na pakao pa ga se čuvam. 
– Crveno na Isusovu krv prolivenu za sve nas pa se uzdam u 
Njegovo milosrđe. 

– Bijelo me podsjeća na nebo, na raj, na nagradu koju će nam 
Bog dati ako mu ostanemo vjerni. 
Biskup na to reče: 
– Blago tebi! Tvoja tri slova vrijede više nego mnoge knjige koje 
sam ja pročitao. 

UOČI TREĆEGA EUHARISTIJSKOG KONGRESA U POŽEGI 

Požeški biskup Antun je istaknuo kako katolici "nemaju 

nečega većega od euharistijskog slavlja u kojem sam Isus 

Krist, pobjednik nad smrću, snagom svoga Duha uprisutnjuje 

svoju žrtvu tijela položenog i krvi prolivene na križu. Taj 

Isusov "za nas" je nepotrošiv, nastavio je biskup, te Crkva od 

njega živi, oko njega se okuplja, te se u euharistiji očituje i 

ostvaruje." 

Nakon ovih uvodnih riječi mons. Škvorčević je istaknuo 

važnost euharistijskog kongresa i pojednostavnio nazočnima 

njegovo značenje: "Euharistijski kongres je velika biskupijska 

misa u Požegi na kojoj će sudjelovati predstavnici svih naših 

župa, od Virovitice do Našica, od Lipovljana do Broda. Na 

tome velikom euharistijskom slavlju naše Biskupije podsjetit 

ćemo se da su župe euharistijske zajednice ugrađene u 

mjesnu Crkvu, Požešku biskupiju u kojoj ostvaruju svoju 

pripadnost jednoj, svetoj, katoličkoj i apostolskoj Crkvi." 
 

Bračni jubileji 2017. 
 

Mirjana r. Brkić i Zlatko Ivanetić 10 16.06.2007., Nova Gradiška, Kraljica Sv. 
Krunice 

Ana r. Žirovčić i Zlatko Šefer 20 05.07.1997., Nova Gradiška, Bezgrješno 
začeće BDM  

Gordana r. Glavaš i Bernard Savi 20 02.08.1997., Rešetari, Krist Kralj 

Anita r. Mičetić i Dražen Vlaović 20 16.08.1997., Nova Gradiška, Kraljica Sv. 
Krunice 

Marina r. Bogdanović i Krunoslav 
Štefanac 

20 22.11.1997., Nova Gradiška, Kraljica Sv. 
Krunice 

Marina r. Matanović i Dubravko 
Kovačević 

25 27.06.1992., Nova Gradiška, Bezgrješno 
začeće BDM 

Spomenka r. Jurić i Srećko 
Stipančević 

25 05.09.1992., Nova Gradiška, Bezgrješno 
začeće BDM 

Nada r. Stipančević i Dragan Bakić 30 25.07.1987., Mačkovac, Sv. Matej 

Željka r. Dević i Zdravko Vonić 30 26.09.1987., Nova Gradiška, Bezgrješno 
začeće BDM 

Manda r. Hotovec i Antun 
Bogdanović 

40 27.11.1977., Gornji Lipovac 

Ana r. Rajković i Stjepan Vuković 68 29 01.1949., Brinje, Gospić 


