TJEDNI ŽUPNI RASPORED
PONEDJELJAK — 09.05.2022. ČETVRTAK — 12.05.2022.
18.30
19.00

svibanjska pobožnost
sveta Misa

Sveti Leopold Mandić, prez.

08.00

PETAK — 13.05.2022.

08.00

18.30
19.00

svibanjska pobožnost
sveta Misa

SRIJEDA — 11.05.2022.

SUBOTA — 14.05.2022.

18.30
19.00

18.30
19.00

Blaženi Ivan Merz

svibanjska pobožnost
sveta Misa

Godina: IX
Broj: 517

sveta Misa

UTORAK — 10.05.2022.
sveta Misa

LISTIĆ ŽUPE
NJ I V I C E
08.V.2022.

IV. VAZMENA NEDJELJA — DOBROGA PASTIRA

Sveti Matija, ap., blagdan

svibanj. pob. / sv. Ispovijed
sveta Misa

NEDJELJA - 15.05.2022.: V. VAZMENA NEDJELJA
10.30

SVEČANA ŽUPNA SVETA MISA

11.30-18.30
18.30
19.00

cjelodnevno Euharistijsko klanjanje
zaključak Euharistijskog klanjanja
SVETA MISA
ŽUPNI URED OTVOREN:
PETAK, 13.05.2022. OD 10.00 DO 12.00 SATI

MISNE NAKANE KROZ

S LJ E D E Ć I

T J E D A N:

09.05.

+ Hubert i Frida

13.05.

+ o. Danijel

10.05.

+ Branimir Kurtović

14.05.

+ Milka Samaržija

11.05.

+ Petar i Jele Jurjević

12.05.

+ Uši

15.05.

10.30: za narod (pro populo)
19.00: + Suzana

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

Iz Evanđelja po Ivanu (Iv 10,27—30)
U ono vrijeme: Reče Isus: »Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći
je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve. Ja i Otac jedno
smo.«
Riječ Gospodnja.

JA OVCAMA SVOJIM DAJEM ŽIVOT VJEČNI!

Na četvrtu vazmenu nedjelju (8. svibnja) crkva slavi 59. svjetski dan molitve
za zvanja. Papa Franjo uputio je poruku s naslovom: „Pozvani graditi ljudsku
obitelj“. Poruka je upućena biskupima, svećenicima, posvećenim osobama i
vjernicima cijeloga svijeta,.
Draga braćo i sestre!
Dok u ovom našem vremenu još uvijek pušu ledeni vjetrovi rata i ugnjetavanja
i često smo svjedoci polarizacije, kao Crkva pokrenuli smo sinodalni proces:
osjećamo hitnu potrebu da hodamo zajedno, njegujući dimenzije slušanja, sudjelovanja i dijeljenja. Zajedno sa svim muškarcima i ženama dobre volje želimo pridonijeti izgrađivanju ljudske obitelji, zaliječiti njezine rane i upraviti je
prema boljoj budućnosti. U toj perspektivi, u povodu 59. svjetskog dana molitve za zvanja, želio bih s vama razmisliti o širokom značenju “poziva” u kontekstu sinodalne Crkve koja je u stavu osluškivanja Boga i svijeta.
Svi su pozvani biti protagonisti misije
Sinodalnost, zajednički hod temeljni je poziv Crkve i samo na tom obzoru moguće je otkriti i cijeniti različita zvanja, karizme i službe. Znamo, istodobno, da
Crkva postoji zato da evangelizira, izlazeći iz same sebe i sijući sjeme evanđelja u brazdama povijesti. Zato je to poslanje moguće upravo sinergijskim povezivanjem svih pastoralnih područja i, još prije toga, uključivanjem svih Gospodinovih učenika. Naime, »po primljenom krštenju svaki je član Božjeg naroda
postao učenik misionar (usp. Mt 28, 19). Svaki krštenik, neovisno o položaju u
Crkvi i stupnju vjerske izobrazbe, aktivni je nositelj evangelizacije« (Apost.
pob. Evangelii gaudium, 120). Moramo se čuvati mentaliteta koji razdvaja svećenike i laike, smatrajući prve protagonistima, a druge izvršiteljima, te nastavljati dalje kršćansko poslanje kao jedan Božji narod, laici i pastiri zajedno. Čitava je Crkva vjerovjesnička zajednica.
Pozvani biti čuvari jedni drugih i stvorenoga svijeta
Riječ “poziv” ne treba shvaćati restriktivno, dovodeći je u vezu samo s onima
koji slijede Gospodina na putu posebnog posvećenja. Svi smo pozvani sudjelovati u Kristovom poslanju ujedinjavanja raspršenog čovječanstva i njegova
pomirenja s Bogom. Općenitije govoreći, svaki čovjek, prije nego što doživi
susret s Kristom i prigrli kršćansku vjeru, zajedno s darom života prima temeljni poziv: svaki je od nas stvorenje željeno i ljubljeno od Boga, za koje je On
imao jedinstven i poseban plan, i tu božansku iskru, koja je prisutna u srcu
svakog muškarca i žene, pozvani smo razvijati tijekom svoga života, pridonoseći razvoju čovječanstva oduhovljenog ljubavlju i uzajamnim prihvaćanjem.
Pozvani smo biti čuvari jedni drugih, graditi veze sloge i dijeljenja, liječiti rane
stvorenoga svijeta, kako njegova ljepota ne bi bila uništena. Riječju, pozvani
smo postati jedna obitelj u čudesnoj zajedničkoj kući stvorenoga svijeta, u
skladnoj raznolikosti njezinih elemenata. U tom širem smislu, ne samo pojedinci nego i narodi, zajednice i najrazličitije grupe imaju jedan “poziv”.
Pozvani prihvatiti Božji pogled
Taj veliki zajednički poziv uključuje i konkretniji poziv koji nam Bog upućuje,
dopirući do našeg života svojom ljubavlju i usmjeravajući ga prema konačnom
cilju, prema punini koja seže čak onkraj praga smrti. Tako je Bog htio gledati i
gleda na naš život.

Zajedno sabrani kako bismo gradili bratski svijet
Kao kršćani nismo samo pozvani, u smislu da je svakom ponaosob upućen
jedan poziv, nego smo i zajedno sabrani. Mi smo poput dijelova mozaika, svaki pojedini sam po sebi lijep, ali koji samo zajedno tvore sliku. Svaki od nas i
svaka od nas blista kao zvijezda u Božjem srcu i na nebeskom svodu, ali pozvani smo stvarati zviježđa koja vode i osvjetljavaju put čovječanstva, počevši
od sredine u kojoj živimo. To je otajstvo Crkve: u suživotu razlikâ ona je znak i
oruđe onoga na što je čitavo čovječanstvo pozvano. Zato Crkva mora postajati
sve više sinodalna, sposobna, naime, složno kročiti u skladu različitosti, u kojem svi mogu dati svoj doprinos i aktivno sudjelovati. Dakle, kad govorimo o
“pozivu”, ne radi se samo o izboru ovog ili onog oblika života, o tome da se
vlastiti život posveti određenoj službi ili slijedi čar pojedine redovničke obitelji,
pokreta ili crkvene zajednice. Riječ je o ostvarenju Božjeg sna, velikog plana
bratstva koji je Isus imao u srcu kad je molio Oca: »da svi budu jedno« (Iv 17,
21). Svaki poziv u Crkvi, a i šire u društvu, pridonosi postizanju zajedničkog
cilja: da među muškarcima i ženama odzvanja sklad mnogih i raznolikih darova koji jedino Duh Sveti može ostvariti. Svećenici, posvećeni muškarci i žene,
kao i vjernici laici, zajedno kročimo i radimo kako bismo svjedočili da velika
ljudska obitelj, ujedinjena u ljubavi, nije utopija nego plan za koji nas je Bog
stvorio. Molimo, braćo i sestre, da se usred tragičnih događaja u povijesti Božji
narod sve više odaziva ovom pozivu. Molimo za svjetlo Duha Svetoga kako bi
svaki od nas i svaka od nas mogli pronaći svoje mjesto i dati najbolje od sebe
u ovom velikom naumu!
Rim, 8. svibnja 2022., Četvrta uskrsna nedjelja
FRANJO

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 Tanja Novak / Iva Prodan
otključavanje crkve dobrovoljci ….
čitači Nedjeljom Jacinda Knežević /Željka Dragičević/Meri Franki
mežnjar Vinko Gluvaković

