TJEDNI ŽUPNI RASPORED
PONEDJELJAK — 16.05.2022. ČETVRTAK — 19.05.2022.
18.30
19.00

svibanjska pobožnost
sveta Misa

18.30
19.00

svibanjska pobožnost
sveta Misa

UTORAK — 17.05.2022.

PETAK — 20.05.2022.

18.30
19.00

18.30
19.00

svibanjska pobožnost
sveta Misa

svibanjska pobožnost
sveta Misa

SRIJEDA — 18.05.2022.

SUBOTA — 21.05.2022.

08.00

11.00
18.30
19.00

sveta Misa

LISTIĆ ŽUPE
NJ I V I C E

Godina: IX
Broj: 518

15.V.2022.
V. VAZMENA NEDJELJA

Prva sveta Ispovijed

svibanj. pob. / sv. Ispovijed
sveta Misa

NEDJELJA - 22.05.2022.: VI. VAZMENA NEDJELJA
10.30

SVEČANA ŽUPNA SVETA MISA
PRVA SVETA PRIČEST

19.00

SVETA MISA
ŽUPNI URED OTVOREN:
PETAK, 20.05.2022. OD 10.00 DO 12.00 SATI

MISNE NAKANE KROZ

S LJ E D E Ć I

T J E D A N:

16.05.

+ Mate Matijević

20.05.

+ Anica Kirinčić

17.05.

+ Petar Rep

21.05.

po nakani

18.05.

+ Ivica Karabajić

19.05.

+ Slavica Gržetić

22.05.

10.30: za narod (pro populo)
19.00: po nakani

Iz Evanđelja po Ivanu (Iv 13,31—35)

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i
Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi
ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali
ljubavi jedni za druge.«

Riječ Gospodnja.

župni ured Rođenja BDM , Placa 3, HR 51512 Njivice
odgovara: vlč. Mo Josip Vidas, župnik
tel: 051/846-163 e-mail: info.zupanjivice@gmail.com
web: www.zupa-bdm-njivice.hr
ERSTE račun: HR62 2402 0061 1001 2256 9

ZAPOVIJED VAM NOVU DAJEM: LJUBITE JEDNI DRUGE!

ZAPOVIJED VAM NOVU DAJEM
Isus govori apostolima o svome skorom odlasku. On odlazi da bi im pripravio
mjesto na nebu, ali ih poziva da ostanu sjedinjeni s njim u vjeri i molitvi. Tada
im objavljuje novu zapovijed, koja je već predstavljena na svakoj stranici Evanđelja: “Ovo je zapovijed moja; ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio.”
Na taj nam je način obznanio da je ljubav put po kojemu ga slijedimo izbliza i
koji nam omogućuje da ga prije susretnemo. Pošto je Bog ljubav, duša dolazi
bliže Bogu kada pažljivije živi milosrdnu ljubav, uzdižući se u onoj mjeri u kojoj
u njoj raste ova teološka krjepost.
Prepoznat će nas kao Kristove učenike prema načinu na koji se ophodimo prema bližnjima. Stupanj našega sjedinjenja s Gospodinom pokazat će se u našem odnosu razumijevanja prema drugima, u načinu ophođenja, u spremnosti
da im služimo. Nije rekao: ‘Smatrat će vas svojim nasljedovateljima, kada nekoga budete uskrisili od mrtvih; ne, najočitiji dokaz bit će samo ovaj: ‘Ako budete imali ljubavi jedni za druge.’ Mnogi se pitaju ljube li Krista, tražeći znakove da to otkriju: znak koji nikada ne vara je bratska ljubav. Ona otkriva također
stanje našega unutarnjeg života, osobito našega molitvenog života.
Na temelju ovoga mogli bismo se zapitati primjećuju li ljudi s kojima provodimo
najveći dio života da smo Kristovi učenici. Dajemo li im to na znanje svojom
srdačnosti, razumijevanjem, prihvaćanjem? Trudimo li se nikad ne posustati u
ljubavi u mislima, riječima i djelima? Znamo li popraviti odnose s ljudima s kojima smo postupali loše? Pokazujemo li bližnjima na mnogo načina ljubav: srdačnošću, poštivanjem, riječju podrške, bratskom opomenom kada je potrebna,
uobičajenim osmijehom i dobrim raspoloženjem, malim znacima pažnje, istinskom zabrinutosti za njihove probleme, malom neprimjetnom pomoći… Ova
ljubav nije rezervirana samo za važne događaje, ona se nadasve treba iskazivati u redovnim okolnostima svakodnevnog života.

Isus govori o „novoj zapovijedi“. Ali koja je njezina novost? Već u
Starom Zavjetu Bog je dao zapovijed ljubavi; sada pak, ta zapovijed postaje novom utoliko što Isus dodaje vrlo važan nastavak:
„Kao što sam ja ljubio vas, tako vi ljubite jedni druge“. To što je
novo jest upravo ovo „ljubiti kao što je
Isus ljubio“. Sve naše ljubljenje jest
prethođeno njegovom ljubavlju i odnosi
se na ovu ljubav, uključuje se u ovu ljubav, ostvaruje se upravo po ovoj ljubavi. Stari zavjet ne predstavlja drugi uzor
ljubavi već samo oblikuje zapovijed ljubavi. Isus naprotiv daje samoga sebe
za uzor i izvor ljubavi. Radi se o ljubavi
bez granica, sveopćoj, u stupnju da
preobrazi sve loše okolnosti i sve poteškoće u prilike za napredovanje ljubavi.

MOLITVA
KOD PALJENJA SVIJEĆE U CRKVI
Gospodine, ovo svjetlo koje ja ovdje
palim neka bude svjetlo kojim Ti mene
rasvjetljuješ u mojim problemima i u
mojim odlukama.
Ova moja molitva neka bude molitva
kojom Ti spaljuješ svaku oholost, svaki
egoizam i svaku nevjeru.
Ova moja molitva neka bude molitva
kojom Ti, također, griješ moje srce i učiš me ljubiti onako kako se Tebi sviđa.
Gospodine, ne mogu dugo ostati u ovoj
crkvi. Zato ostavljam ovo svjetlo da gori kao dio mene, kao dar koji Ti želim
darovati.
Pomozi mi, po zagovoru Blažene Djevice Marije i svetoga Josipa, usliši moju
molitvu i primi moj rad ovoga dana i uvijek, a nadasve daj da budem Tvoj/a.
AMEN

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI
Krunica Blažene Djevice Marije
i lauretanske litanije
mole se u mjesecu svibnju
pola sata prije večernje svete Mise.
Svi smo pozvani dolaziti i moliti
pogotovo naša djeca,

čišćenje crkve Josipa Žic / Marinka Margan / roditelji prvoprič.
otključavanje crkve dobrovoljci ….
čitači Nedjeljom Lidija Španjić / Dragica Dašek
mežnjar Vinko Gluvaković

