RASPORED DNEVNIH MISA od 25. siječnja do 31. siječnja
Pon,
25.01.
Uto,
26.01.
Sri,
27.01.
Ĉet,
28.01.
Pet,
29.01.
Sub,
30.01.

blagdan, obraćenje sv. Pavla
18.00
18.00

p. IVANICA i PETAR TALAJIĆ

spomendan, sv. Timotej i Tito

Br. 5/2009

p. MATIJA, IVAN i JURE ŠILJEG

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

svagdan
18.00

1. p. IVA, LUKA IVAN CRNĈEVIĆ
2. p. RADOSLAV ŠILJEG

spomendan, sv. Toma Akvinski
18.00

p. STJEPAN, KATA, GRGO i PETAR MIJOĈ

svagdan
18.00

p. MIRJANA i DUŠAN BEBIĆ

svagdan
07.00

p. ANTE KREŠIĆ

Ĉetvrta nedjelja kroz godinu
Ned,
31.01.

9
11

župna misa
p. MILJENKA i METOD BEBIĆ

18

p. MARA i JURE MARUŠIĆ

Nova
11
p. ANTICA i JURE ŠILJEG
Sela
Pola sata prije svete mise molimo krunicu.

Župne obavijesti:
- mise kroz tjedan su u 18 sati (subota u 7 sati)
- sljedeće nedjelje su mise u 9, 11, 18 / Nova Sela u 11 sati
- vjeronauk za prvopričesnike je utorkom u 10 i 16 sati
- vjeronauk za krizmanike je petkom u 20 sati
- započinje vjeronauk za prvi srednje (petak u 15 sati), drugi
srednje (petak u 16 sati). Prvi i drugi srednje zajedno, koji ne
mogu doći u petak (u subotu u 10 sati).
- pjevanje: crkveni mješoviti zbor (petkom u 20 sati), dječji
zbor I-IV r. (subota u 10 sati), dječji zbor V-VIII r. (subota u 11
sati),

www.zupa-sveti-nikola.hr

GLAS SVETOG NIKOLE
Vrijeme iz nas je bilo
burno. Mnoštvo događaja koji
su nas pogodili. Prvenstveno
mislim
na
elementarnu
nepogodu poplave koja je
desnu stranu grada gotovo
potpuno odsjekla od ostatka
svijeta. Sjećamo se da smo
imali nedjelju Caritasa i da
smo
vlastitim
prilozima
pomagali onima najpotrebnijima. Tada smo, samo tu nedjelju,
pokazali koliko je veliko srce našeg čovjeka. Doista se narod iskazao
u ljubavi prema bližnjemu. I onda smo na vlastitoj koži osjetili kako
je to biti bespomoćan. I tražiti pomoć od drugih, dok smo gledali
kako voda prodire u naše domove i uništava sve pred sobom. Bogu
hvala, voda se sada povukla, a mi se vraćamo svakodnevnom životu.
Otac Nadbiskup je odmah posjetio župu svetog Nikole biskupa, kako
bi sa svojim stadom podijelio i teške trenutke. S nama je bio na
posveti, prije mjesec dana. A onda i u prošlu nedjelju. On je naš
duhovni otac koji bdije nad nama. A tokom ovim dana, dok smo bili
poplavljeni, redovito je zvao i interesirao se za nas.
Ipak, na svjetskoj sceni se dogodilo nešto još tragičnije.
Razorni potres, u samo nekoliko minuta, odnosi tisuće života na
Haitiju. Kada vidimo potresne slike koje nam dolaze s te strane, onda
se situacija u kojoj smo mi bili čini sićušna i neznatna. I opet, srce
našeg čovjeka i srce svih ljudi se ujedinjuje kako bi pomogli tim

ljudima. Otvoreni su računi i telefoni za doprinos. A u Hrvatskoj se
skupilo već oko milijun i pol kuna kako bi pomogli najugroženijima.
Vidimo da se mnogo toga dogodilo, možda i negativnih stvari.
Ali, vjerujem da vidimo svjetlo i u tom trenutku. Vjerujem da vidimo
Boga u svakom onome čovjeku koji je pružio svoju ruku i pomogao.
Pa makar i čašom vode. Vidimo ljudsku solidarnost i ljubav. Kao što
reče otac Nadbiskup, ne tražimo ''krivca'', ne gledajmo prošlost.
Okrenimo se budućnosti i pokušajmo na tom planu učiniti nešto.
Kako bi nam bilo bolje i kako bismo spriječili nešto takvo u
budućnosti. Kako kod nas, tako i na globalnoj sceni.
Ispred nas je nova godina, rekli bi i mogućnost novog početka.
Nekako uvijek mislimo da ćemo s novom godinom promijeniti neke
stvari u svome životu. Pokušajmo to doista i učiniti. Za početak,
pokušajmo gledati pozitivno. Pokušajmo vidjeti radost u malim
stvarima. Nemojmo na sve gledati kao da je smak svijeta i kao da na
ovom svijetu postoji samo crnilo. Postoji Dobro, postoji Bog, ali ga
treba na neki način otkriti u malim stvarima oko sebe. U osmijehu
mame i tate, u riječi hvala prodavačice na blagajni, u starcu koji uz
štap hoda i pomaže svojoj ženi koja je nepokretna. Ima mnogo stvari
u kojima možemo zapaziti ono pozitivno i radosno, pa pokušajmo to
učiniti ove nove 2010. godine. Jer, tako mijenjamo svoj pogled na
svijet, ali i tuđi. I neće biti zlovolje, mržnje, prijezira. Ako se samo
malo otvorimo Božjoj ljubavi i otvorimo svoje oči malo šire nego
dosad.
NEDJELJNA PORUKA
Narod kojemu se Isus u sinagogi obraća nije shvatio tko je
Isus. Shvaćamo li mi, danas, tko je Isus? Što ljudi danas misle o
Isusu? Kako je stalo s kršćanstvom u današnje vrijeme? Koliko su
članovi Crkve zaista kršćani? Isus je uvijek govorio o malom stadu.
Čak je jednom postavio pitanje: „Kad Sin čovječji ponovno dođe,
hoće li naći vjere na zemlji?“
Napisane su mnoge knjige koje su davale odgovore na pitanje:
Tko je Isus?, ili: Što mi znači Isus? Gotovo se svi slažu da je Isus bio
velik i drag čovjek, ali da je bio više od toga, odgovori se razilaze.
Isus je jednom upitao svoje učenike: „Što vi mislite o meni, tko sam
ja?“

To osobno pitanje postavlja Isus i nama. Poznajemo li ga
dobro? Ivan Krstitelj kaže okupljenom narodu: „Među vama stoji
netko koga vi ne poznajete“. Možda je naše znanje o Isusu
neodređeno, puno praznina, možda smo prema njemu ravnodušni
pa se zadovoljavamo s ono malo znanja što imamo o njemu, a i to
znanje može biti pogrešno? Najgore je ako ga toliko zanemarimo da
se i ne zanimamo za njega. A ipak spasenje svakog čovjeka zavisi od
njegovog odgovora, što ga daje na pitanje: Tko je za mene Isus Krist?
Svaki čovjek daje svoj vlastiti odgovor.
Želi li više tamu ili Svjetlo? Mnogo ih je koji vole
tamu. U tami su naučili živjeti, u tami im je
'komotno'. Jer ako bi prihvatili Svjetlo, tada bi
izgubili pozicije malih bogova na zemlji. Ali, ima
i onih koji su spoznali Krista, krenuli za njim, i
koji – poput svijeće – izgaraju da bi ljudima koji
su u tami pokazali put izlaza iz zapletaja mržnje i
grijeha.
Sjetimo se Isusovih riječi: „Vi ste svjetlo svijetu“. A to znači da
je svaki čovjek pozvan biti svjetlo svijetu. Kako to može biti pokazuje
nam svjetlo svijeće. Ona je slika našeg života. Svijeća stoji uspravno,
ali ne svijetli sebi. Ona dok svijetli izgara, bez glasa i nesebično širi
oko sebe toplo i blago svjetlo. Ne pita: Zašto? Čemu? Na taj način kao
da govori: To je najdublji smisao života, izgarati da bih bila svjetlo za
druge.
U jednoj siromašnoj četvrti Torina dogodilo se nešto
zanimljivo što daje jasnoću našega razmišljanja. Jedan dječak pio je
svojim zrcalom sunčevu svjetlost i upravljao ga na jedan stan koji je
bio u sjeni. Kad su ga upitali zašto to čini, odgovorio je: U tom stanu
iza prozora leži moj bolesni brat. Ja mu šaljem malo svjetla da ga
obradujem. Taj dječak ne samo da je svjetlo, nego i uzor svakom
kršćaninu.
Kao što svaki pojedini kršćanin, tako i čitava Crkva skuplja
svjetlo sa stvorenog neba da bi ga uputila onima koji žive u sjeni
života, onima koji Krista nisu upoznali. Svjetlo je došlo na ovaj svijet
iz ljubavi prema nama. Na tu ljubav treba odgovoriti tako da to
Svjetlo prihvatimo.

