08:00 +Mile i Lucija Bijuk
09:30 Pčelić
17. XII. 2017.
11:00 Suhopolje
3. ned. doš

Ovaj tjedan crkva slavi
Ponedjeljak: Malakija, prorok, Dražen
Utorak:

Anastazije, Vladimir

Srijeda:

Amon, Makarije

Četvrtak:

Petar Kanizije, Snježana

Petak:

Honorat, Časlav

Subota:

Sv. Ivan Kentijski, Viktorija

Ponedjeljak 06:00

Duhovna misao
Ovih božićnih dana dogodit će se tisuće susreta.
Božić je blagdan darivanja jer je čovječanstvo
na taj dan dobilo najveći dar u povijesti, Boga
samog, dostupnog svakom čovjeku. Možda
ćemo podijeliti mnoštvo darova, a ipak nećemo
usrećiti ni sebe ni one koji će primiti naš dar.
Može li se to dogoditi? Može ako u tom susretu
damo našto od sebe a ne sebe. Tako nismo
čovjeku donijeli dušu, sebe, Boga, već samo
nešto što će ga časovito zasititi.

Ištoković Zdenka i ob. Kožar

Utorak

06:00

Ob. Gaćina,
Jerko i Neda Gaćina

Srijeda

06:00

Milan Vukomanović, ob.
Bonić

Četvrtak

06:00

Andrija, Jelena i Stjepan
Bešenski

Petak

06:00

Veronika Vondraček, Florijan
Malizani, Rezika Terihaj , Ob.
Feketija

Subota

06:00
08:00

4. ned. doš
24. XII. 2017. 09:30
20:00
00:00

Župa sv.Terezije Avilske

Mirko Dizdarević, Božo Slavić,

Matija i Filip Dizdarević
Stjepan Kušan, Ivan Maras,
Ivan Bišćan, Željko Kasal
Nikola Fučkar,
ob. Radoš i ob. Blavica

Rodin Potok
Obavijesti
Mala polnoćka
Polnoćka

Bog je uvijek ljudima slao darove i pomagao im,
ali sve dok o prvom Božiću, o Utjelovljenju Sina
Božjega nije dao sve, sebe samoga, čovjek nije
mogao postati sretan, spašen. Susret, dakle,
usrećuje ako u njega ulazimo s istinom i ako se
događa u Božjem ozračju.






Želimo li za Božić usrećiti nekoga, ne kupujmo
ga nego mu darujmo sebe, pa ni Bog neće ostati
daleko.

 Božićna ispovijed: svaki dan nakon zornice
 Prijava pretplatnika za crkvenih tiskovina u 2018.g.
 Nedjelja Caritasa 17. XII.
 Kalendari za iduću godinu: u sakristiji

Glas Koncila
Čišćenje crkve: subota nakon zornice: koji mogu doći
Krizmanici: Pjevači (ponedjeljak u 18:00)
Glumci za žive jaslice: susret u ponedjeljak u 18h
Subota: u 11:00 krizmanici – uređenje borova i jaslica
 Prikupljanje hrane - danas u 17h volonteri će pakirati

 Ispovijed bolesnika: Ponedjeljak i utorak: 9 – 12h

God. XVIII Br. 44/2017

Kako je biti preteča?
Krčiš put, Ranjavaš stopala,
Zapinješ o trnje, Izbijaš na čistinu.
A onda se povučeš u stranu,
Da prođe, da dođe drugi.
Uspinješ se znojan, Posrćeš na strmini.
Dižeš se.
Nadomak si vrha, staješ u stranu,
Nek' stupi drugi.
Susrećeš ljude, kupiš sljedbenike,
Stječeš prijatelje.
I kad su dlanovi spremni za pljesak,
prolaziš kroz sredinu,
Odlaziš, da stupi drugi.
I gledaš s kraja radostan
kako raste Drugi.
Tako je to biti preteča.
Ivan Golub

Misao sveca

ZNATE LI

Gdje i kada je nastala naša najpopularnija
adventska pjesma
PADAJ S NEBA ROSO SVETA?
Nastala je prije nešto više od sto godina, koncem
19. stoljeća u Slavoniji (Đakovo-Vrpolje). I riječi i
glazbu napisao je svećenik Josip Wallinger koji je
neko vrijeme bio tajnik đakovačkog biskupa
Strossmayera i potom župnik u Vrpolju (gdje je
rođen naš slavni kipar Ivan Meštrović).

Padaj s neba, roso sveta, padaj s rajske visine!
Vapijahu starog svijeta duše čiste pravedne.
Otvori se, zemljo mila, da iz plodnog tvoga krila
u taj sretan, blažen čas svemu svijetu nikne spas.
Već se bliži vrijeme blago, već se bliži onaj čas
kad će izić Sunce drago, svanut svemu svijetu
spas.
Svani, dane, i noć skrati, sini sunce, i povrati
Bogu čast na visini, svijetu mir na nizini.
Svjetlo Božje, daru lijepi siđi s Božjeg krila dol’,
Um prosvijetli, volju krijepi, liječi duše tešku bol.
Jači u nas vjeru svetu, koju Isus donije svijetu,
Svaki da to djeluje, što u srcu vjeruje.
Sve na svijetu, Bože blagi, dare ti prikazuje,
Primi i taj dar predragi koji puk tvoj žrtvuje:
Pod prilikom kruha, vina krv i tijelo tvoga Sina,
Neizmjerne cijene dar, stavlja tebi na oltar.

Boga ne moraš tražiti ovdje ili ondje, On nije dalje
do pred vratima srca; On tamo stoji i čeka, onoga
koga nalazi spremnim, (onoga) koji mu otvara i
pušta ga unutra. Ne trebaš Ga zvati iz daleka, On
nestrpljivije od tebe čeka da Mu otvoriš; Tvoje
otvaranje i Njegov ulazak je stvar jednog trenutka.’
Meister Eckehart (1260-1327)

Životna pouka
Osmijeh
Osmijeh ništa ne košta,
a djeluje čudesno.
Obogaćuje onoga komu je namijenjen,
a ne osiromašuje onoga, koji ga poklanja.
Nitko nije tako bogat,
niti tako siromašan,
da si ga ne bi mogao priuštiti.
S njime svatko samo dobiva.
Osmijeh unosi sreću u dom,
pozdrav je prijatelju,
pomoć pri sklapanju poslova.
Osmijeh je kao odmor za umornoga,
putokaz izgubljenomu,
sunčana zraka za žalosnoga
i najbolji prirodni lijek protiv ljutnje.
Ne može ga se kupiti,
posuditi ili ukrasti,
jer ima pravu vrijednost
samo kad ga se poklanja.

Tužno je…
- kako prema najveći broj ljudi u religijski pripada tzv.
kulturnom kršćanstvu.
- vidjeti skupinu ljudi koji se kršćanstva sjete dvaput
godišnje - na Uskrs i za Božić. Kulturno kršćanstvo
tijekom božićnih blagdana podrazumijeva prije svega
veliki šoping, obilat objed, a možda i odlazak u neku
crkvu. Bitan je taj cijeli ugođaj s okićenim borovima i
Djedom Mrazom (ili Božićnjakom, ako vam to nešto
znači), s darovima i dobrom hranom
- Božić je svojim svjetovno-materijalnim glamurom
postao danom kad se možda i najmanje misli na Isusa,
velikog Spasitelja rođenog kao malo djetešce.
-da ne vidimo istinski Božić koji podrazumijeva antiegoizam, odricanje od svakog usmjeravanja na sebe i
vlastito zadovoljstvo.
- da je istinski Božić neizbježno povezan s križem. Iako
je između svjetlucanja betlehemske zvijezde i muke na
Golgoti prošlo tridesetak godina Isusovog života, ova
su dva događaja neraskidivo povezana jer se Božić
dogodio radi Uskrsa, a Uskrs je dao smisao Božiću
- da istinski Božić stoji čvrsto nasuprot našoj
nemoralnoj usmjerenosti na sebe,
- da istinski Božić nije vezan za jedan određeni datum
nego je svakidašnji događaj i svakidašnji poziv na novi
život poslušnosti Bogu i službe bližnjima.

Malo šale

