ŽUPNE OBAVIJESTI

Radno vrijeme župnog ureda: poslije svetih Misa
Svete mise radnim danom: 7.30 i 19 sati
Svete mise nedjeljom: u 8, 9.30 i 19 sati
Krunica je svaki dan pola sata prije večernje svete Mise
DAROVATELJI CRKVE

LJETNI RASPORED SV. MISA

Za održavanje crkve:
Od vjenčanja Ante i Ljiljane Pandža
100, od krštenja Zorana Galića 50,
ob. Mandarić 100, od krštenja Aleksandra Peričušića 100, od krštenja
Frana Raiča 100, Tomislav i Zora
Golemac 100 KM.
Redovina:
Obitelj Franje Dujmovića 100 KM.
Iskrena hvala!

Podsjećamo župljane da i ove
kao i prošle godine prvog tjedna
u mjesecu srpnju započinjemo s
ljetnim rasporedom svetih Misa.

LJETNI ODMORI

NAŠI NOVOKRŠTENICI

Ljetno vrijeme pogodno je da se čovjek
opusti i iziđe na trenutak iz kolotečine
svakodnevnoga života te da pokuša vidjeti
kako Bog uvijek radi i za njega i da ne ovisi sve o njemu. Jednako kao što nas rad uči
cijeniti i poštovati ono što imamo, tako nas
i odmor uči uživati plodove svoga rada.
Ponekad mislimo da je ispravno pobjedi
od posla, svakodnevnih obveza, pa čak
i od Crkve, ali upravo suprotno, najbolji
odmor je s Bogom. Ugodno ljeto i Božji
blagoslov!

Dakle od 28. lipnja svete Mise
nedjeljom bit će u 8, 9.30, i 19
sati, a radnim danom ujutro u
7.30 a navečer u 19 sati.
U nedjelja, 5. srpnja u našoj župi
kršteni su:
- Vita Mandarić, kći Ivice i
Jelene r. Raič
- Zoran Galić, sin Gorana i
Sabine r. Hrvić
- Aleksandar Petričušić,
sin Jerka i Ivane r. Ćorić
- Fran Raič, sin Ivice i
Valentine r. Pehar
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Godište XI, br. 249/2015. godine - “B“

Župa sv. Mateja: Rudnik - Vihovići - Orlac - Raštani

Majka Božja Bistrička
Najpoznatije i najposjećenije svetište Majke Božje u nas
Hrvata je Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, smješteno među pitomim brežuljcima Hrvatskog zagorja.
Svetište Majke Božje Bistričke imalo je i ima vidno mjesto
u marijanskoj geografiji hrvatskoga naroda. U Mariju Bistricu već se stoljećima slijevaju vjernička mnoštva iz svih
hrvatskih krajeva i inozemstva; ali i pojedinci koji ovamo
dolaze u tišini osobnoga hodočašća, tražeći i nalazeći svoj
duhovni mir. U hrvatskom Marijinu svetištu i prošteništu
štuje se čudotvorni kip Majke Božje s Djetetom u naručju,
najveća svetinja našega hrvatskog naroda. Pred njim su
tijekom a milijuni pobožnih hodočasnika klečali i molili i od nebeske Majke dobivali
pomoć i uslišanje.
Kako je kip kroz svoju povijest nekoliko puta bio skrivan od opasnosti koje su mu
prijetile, posljednji je puta pronađen i postavljen na oltar u srpnju godine 1684., od
kada i počinju hodočašća u ovo svetište. Zapisana su i mnoga milosna uslišanja kroz
povijest Svetišta već od 1688. godine pa sve do danas, a to dokazuje veliku ljubav i
vjernost naroda prema Majci Božjoj. Svetište u Mariji Bistrici postalo je nacionalno
svetište još 1715. godine, kada je Hrvatski sabor podigao veliki zavjetni oltar. Time je
Hrvatski sabor odobrio pobožnost hrvatskoga naroda prema Majci Božjoj Bistričkoj.
Papa Pio XI. (1922-1939) podijelio je 4. prosinca 1923. godine svetištu Majke Božje
Bistričke naslov Manje Bazilike.
Svoje prvo najveće slavlje doživjela je Marija Bistrica 15. kolovoza 1971. godine kada
je u njoj održan XIII. međunarodni marijanski kongres. Biskupi su te godine svetište
proglasili Hrvatskim nacionalnim svetištem Majke Božje Bistričke.
No, Crkva u Hrvata doživjela je svoj najveći povijesni, crkveni i svenarodni događaj
posjetom pape Ivana Pavla II. i proglašenjem blaženim zagrebačkoga nadbiskupa
Alojzija kardinala Stepinca 3. listopada 1998. godine.
Sveti Otac Ivan Pavao II. to potvrđuje ovim riječima: „Odavno sam želio poći u poznato svetište Majke Božje Bistričke. Providnost je htjela da se ta želja ostvari prigodom
proglašenja blaženim Alojzija kardinala Stepinca.“

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
MISNA ČITANJA

1. čitanje: Am 7, 12-15
Psalam: Ps 85
2. čitanje: Ef 1, 3–14
Evanđelje: Mk 6, 7-13

U ono vrijeme:
Dozva Isus dvanaestoricu te ih
poče slati dva po dva dajući im
vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe,
ni novaca o pojasu, nego da nose
samo sandale i da ne oblače dviju
haljina.
I govoraše im: »Kad uđete gdje u
kuću, u njoj ostanite dok ne odete
odande. Ako vas gdje ne prime te
vas ne poslušaju, iziđite odande
i otresite prah ispod svojih nogu
njima za svjedočanstvo.«
Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe
i mnoge su nemoćnike mazali
uljem i oni su ozdravljali.
Riječ Gospodnja!

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.
Ps 85
N 12 PETNAESTA NED. KROZ GODINU
P 13 Marija Bistrička, Emanuel, Ferdinand
U 14 Kamilo de Lellis, Marcelin, Miroslav
S 15 Bonaventura, Bono, Vlado
Č 16 Gospa Karmelska, Karmela, Elvira
P 17 Aleksije, Leo, Branimir
S 18 Fredrik, Emilija, Bruno

12. - 18. srpnja 2015. “B“

RASPORED MISA
Ponedjeljak, 13. srpnja
7,30 - Ljubica Karlušić za pok. rod. JOZU i
JANJU, sestre RUŽU i PAULU
19 - Drago Roso za pok. rod. JURU i
KLARU, braću IVICU i ANTU, sestru
ANICU i ost. pok.
Utorak, 14. srpnja
7,30 - Ante Šunjić ob. za pok. suprugu ŠIMU
i rod. NIKOLU i MARU
19 - Djeca za pok. STANU i MARKA
Filipovića
Srijeda, 15. srpnja
7,30 - Ivica Omejc za pok. rod. MATU i ANKU
19 - Nikola Raič za pok. iz ob. Raič
Četvrtak, 16. srpnja
7,30 - Nedjeljka Radić sa sinom Borislavom
za pok. muža BOŽU, sina ZDENKA, i
ost. pok. iz ob. Radić, Miše i Bareta
19 - Ivan Knezović za pok. rod. JAKOVA
i DRAGU
Petak, 17. srpnja
7,30 - Blagica za pok. brata IVANA, rod.
STJEPANA i IVU
19 - Jozo Krvavac za pok. ŠTEFICU i LUKU
Krvavca
Subota, 18. srpnja
7,30 - Zdravka Knezović za pok. majku FILU
Marić
18 - Vjenčnje: Nikola Ljoljić i Anita Prskalo
Nedjelja, 19. srpnja - 16. kroz godinu
8 - Vinko Pralas za pok. rod. ANTU i DRINU
i ost. pok.
9,30 - Sveta Misa za narod
19 - Nevenka Knezović za pok. svekra
ILIJU, oca ANTU Jelića i kuma MIRU
Kneževića

ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
MISNA ČITANJA

1. čitanje: Jr 23, 1-6
Psalam: Ps 23
2. čitanje: Ef 2, 13–18
Evanđelje: Mk 6, 30-34

U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o
svemu što su činili i naučavali.
I reče im: »Hajdete i vi u osamu
na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta
dolazilo i odlazilo pa nisu imali
kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih
vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.
Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce
bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.
Riječ Gospodnja!

Gospodin je pastir moj: ni u čem
ja ne oskudijevam!
Ps 23
N 19
P 20
U 21
S 22
Č 23
P 24
S 25

ŠESNAESTA KROZ GODINU
Ilija prorok
Danijel prorok, Danica
Marija Magdalena, Manda
Ezekijel, Apolinar
Mirjana, Boris, Ljudevit
Jakov apostol

19. - 25. srpnja 2015. “B“

RASPORED MISA
Ponedjeljak, 20. srpnja
7,30 - Mara Škobić za pok. roditelje, braću i
sestre
19 - Supruga Nada s dj. za pok. RATKA Crnjca
Utorak, 21. srpnja
7,30 - Josip Marić za pok. rod. MIJU i RUŽU,
suprugu FILU te braću i sestre
19 - Marina Romić za pok. DUBRAVKU(ž),
IVANA i MARICU
Srijeda, 22. srpnja
7,30 - Djeca za pok. majku MARU Marić
r. Lasić
19 - Ivan i Milka Drežnjak za pok. sina
BLAŽENKA i sestru IVU Tomić
Četvrtak, 23. srpnja
7,30 - Nada Ćorić za pok. IVANA i VIDU Kordić
i ost. pok. iz ob.
19 - Jakov Miletić za pok. rod. RUŽU i PERU
Petak, 24. srpnja
7,30 - Veselko Planinić za pok. oca IVANA
i punca MATU
19 - Vjenčanje: Slaven Krešić i Sanda Štajerer
Subota, 25. srpnja
7,30 - Veronika Zovko s ob. za pok. MIRKA,
PERU i MARICU
17 - Vjenčanje: Ivan Čović i Ivana Gagro
19 - Miroslav Omejc s ob. za pok. rod. ANTU
i DRAGICU
Nedjelja, 26. srpnja - 17. kroz god.
8 - Djeca za pok. rod. JELU i MARIJANA
Mihalj i ost. pok.
9,30 - Sveta Misa za narod
19 - Dalibor Raspudić za pok. djeda STANKA
Krešića

