RASPORED DNEVNIH MISA od 11. listopada do 24. listopada
Pon,
11.10.
Uto,
12.10.
Sri,
13.10.
Čet,
14.10.
Pet,
15.10.
Sub,
16.10.

svagdan
19.00

p. KATA, MARA i ILIJA ŠILJEG

svagdan
19.00
19.00

na nakanu

Br. 34/2010

svagdan

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

p. MLADEN ARAR

svagdan
19.00

p. JURE, IVA, MATIJA i MATE ŽDERIĆ

spomendan, sv. Terezija Avilska
19.00

p. DUJE, DAMIR i IVAN BATINOVIĆ

svagdan
07.30

p. NEDILJKO MEDAK

29. N.K.G. - NEDJELJA ZAHVALNOSTI
Ned,
17.10.

Pon,
18.10.
Uto,
19.10.
Sri,
20.10.
Čet,
21.10.
Pet,
22.10.
Sub,
23.10.
Ned,
24.10.
Nova Sela

8
10
19

p. MIRKO VOLAREVIĆ
župna misa
p. JURE BEBIĆ
nema mise u Borovcima i Novim Selima

blagdan, sv. Luka evanđelist
19.00

p. JURE i JELA VUČKOVIĆ / p. MIRKO TALAJIĆ

19.00

p. PETAR MARKIĆ / p. MATKO ŠILJEG

svagdan
svagdan
19.00

p. IVAN i IVKA KURT

svagdan
19.00

p. IVAN, MARA i RANKO

svagdan
19.00

na nakanu

svagdan
07.30

p. MILAN SELAK

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU
9
11
19
11

župna misa
/
p. IVAN i KATA BATINOVIĆ
p. ANTE ŠILJEG

www.zupa-sveti-nikola.hr

GLAS SVETOG NIKOLE
PORUKA PAPE BENEDIKTA XVI. ZA SVJETSKI MISIJSKI DAN 2010.
Draga braćo i sestre, mjesec listopad, s proslavom Svjetskog
misijskog dana, pruža dijecezanskim i župnim zajednicama,
ustanovama posvećenog života, crkvenim pokretima i čitavom
Božjem narodu priliku obnoviti zauzetost u naviještanju evanđelja i
dati pastoralnim aktivnostima širi misijski doseg. Taj nas godišnji
događaj poziva snažno živjeti liturgijske i katehetske, karitativne i
kulturne trenutke po kojima nas Isus Krist poziva za stol svoje riječi
i euharistije, kako bismo kušali dar njegove prisutnosti, odgajali se u
njegovoj školi i sve svjesnije živjeli u sjedinjenosti s njim, Učiteljem i
Gospodinom. On sâm kaže: "tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj,
i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati" (Iv 14, 21). Jedino na temelju
toga susreta s Božjom ljubavlju, koji mijenja čovjekov život, možemo
živjeti u zajedništvu s njim i jedni s drugima i pružati braći
vjerodostojno svjedočanstvo i obrazložiti nadi koja je u nama.
U listopadu se, usto, u mnogim zemljama iznova pokreću
razne crkvene aktivnosti nakon ljetne stanke i Crkva nas poziva
naučiti od Marije, posredstvom molitve svete krunice, razmatrati
naum Očeve ljubavi o ljudskom rodu, kako bismo ga ljubili kao što ga
on ljubi. Nije li to možda također smisao misije?
Predragi, na ovaj Svjetski misijski dan u kojem se pogled srca
širi na nepregledna područja misije, svi se osjetimo protagonistima
crkvenog zauzimanja za naviještanje evanđelja. Poticaj na misije je
uvijek bio znak vitalnosti za naše Crkve i njihova je suradnja
jedinstveno svjedočanstvo jedinstva, bratstva i solidarnosti koje daje
uvjerljivost navjestiteljima Ljubavi koja spašava!

Stoga ponovno upućujem poziv svima na molitvu i, usprkos
ekonomskim teškoćama, na pružanje bratske i konkretne pomoći
kao potpora mladim Crkvama. Ta gesta ljubavi i dijeljenja, koju će
dragocjena služba papinskih misijskih djelâ, kojima izražavam svoju
zahvalnost, pobrinuti širiti potpomoći će izobrazbu svećenika,
sjemeništaraca i bogoslova i kateheta u najudaljenijim misijskim
krajevima i biti poticaj mladim crkvenim zajednicama.
NEDJELJA ZAHVALNOSTI - RAZMIŠLJANJE
Iskustvo (ne)zahvalnosti među nama ljudima pomaže nam
razumjeti današnju evanđeosku poruku. Kada jedni drugima nešto
darujemo ili u nečemu pomognemo ili pokažemo neki znak pažnje,
ražalosti nas ako izostane riječ ‘hvala’ i ako drugi naš dar, pomoć ili
pažnju uzmu zdravo za gotovo. I ne radi se pritom da našu brižnost
unaprijed uvjetujemo iskazanom zahvalnošću, nego jednostavno
želimo osjetiti da su drugi prepoznali našu brigu, da vide kako nam
je stalo do njih. Zahvalnost je znak da drugi prepoznaje i prihvaća
našu naklonost i dobročinstvo: ‘Zahvaljujem ti zato što ti nešto
značim, zato što vidim da ti je stalo do mene, hvala ti što mi želiš
pomoći, obradovati me, utješiti...’.
S pravom možemo reći da ne postoji zdrav i normalan odnos
među ljudima, prijateljima, roditeljima i djecom, u braku ako ne
postoji međusobna zahvalnost. I najčešće zaboli upravo
nezahvalnost najbližih. Zbog nedostatka zahvalnosti mnogi odnosi
dospiju u krizu, a ljudi rezignirano kažu: ‘Ne isplati se činiti dobro’.
Što je suprotnost zahvalnosti? Mi bismo odgovorili:
nezahvalnost. Ali mislim da bi bilo ispravnije reći: samorazumljivost.
Tada netko prima dar ili pokazano dobročinstvo ravnodušno, hladna
srca, bez zahvalnosti. Svima nam je poznata takva situacija: kada
imamo pune ruke i bogatu trpezu, lijepe kuće i materijalno
osiguranu egzistenciju, ali u svemu tome nedostaje radost, jer se sve
to ‘konzumira’ kao nešto po sebi razumljivo.
Zahvalnost je plod prave vjere. Možemo živjeti, uvjereni da je
sve što imamo nešto po sebi razumljivo - naš život, zdravlje, jelo i
piće, ukućani i prijatelji, naše sposobnosti i nadarenosti - ili iz
duboke vjere koja na svemu zahvaljuje Bogu i ljudima. Zahvalnost je

pokazatelj naše vjere. Ljudi koji su razvili naviku zahvaljivanja i
kojima je zahvalnost način razmišljanja, osjećanja, stil života, svaki
dan otkrivaju da imaju na čemu biti zahvalni Bogu i ljudima.
Katkada se vjernici pitaju što imaju od toga ako nedjeljom
dolaze na svetu misu. Svake nedjelje okupljamo se na euharistijsko
slavlje kako bismo slavili i zahvaljivali Bogu, učili se zahvalnosti.
Razvijajući naviku zahvaljivanja oslobađamo se slijepe
samorazumljivosti i postajemo zahvalne osobe. Samo vjera koja budi
osjećaj zahvalnosti prepun strahopoštovanja, prepoznaje uvijek
nove dolaske Božje ljubavi u naš život.
ŽUPNE OBAVIJESTI
- na izlazu iz crkve možete kupiti pjesmarice (40 kn) i 4
knjižice (40 kn) koje govore o misi, ispovijedi, Bibliji i
Božanskom milosrđu
- prvopričesnici imaju vjeronauk ponedjeljkom (A smjena,
9.30 ili 15.30) i utorkom (B smjena, 9.30 ili 15.30)
- prvi srednje ima vjeronauk pet u 15, drugi srednje u 16,
treći srednje u 20 sati. Koji ne mogu opravdano tada, onda u
sub u 10 sati
- prvi i drugi osnovne imaju vjeronauk u sub u 8 sati
- četvrti osnovne ima vjeronauk u sub u 11 sati
- peti i šesti osnovne imaju vjeronauk u sub u 15 sati
- sedmi i osmi osnovne imaju vjeronauk u sub u 15 sati
- pjevanje za djecu od I-IV u sub u 9 sati, od V-VIII u sub u 10
sati
- ministranti sub u 8, čitači u 8.45
- zaručnički tečaj za one koji se namjeravaju vjenčati do
početka korizme je u župi svetog Ilije 12, 13, 14, 15.
listopada u 19.30 sati.
- U nedjelju, 17. Listopada je Nedjelja zahvalnosti. Svete mise
ovdje su u 8, 10 i 19 sati / nema mise u Borovcima i Novim
Selima

