MISNE NAKANE
TIJEKOM
TJEDNA
MISNE NAKANE
TIJEKOM
TJEDNA
od 19. do 25.

listopada 2015.od 13. do 19. svibnja 2019.

13. V.
7:00 - + Franjo i Jaga Blažičević, god.,
Gospa
Jana Mihaljević i + iz obit. Blažičević
Ponedjeljak
Fatimska
14. V.
Matija apostol 19:00 - + Tomo i Marija Prđun, god.
Utorak
15. V.
19:00 - + Matija i Amalija Brađašević i
Solinski
mučenici
+ iz obit. Brađašević
Srijeda
16. V.
Ivan
18:30 - EUHARISTIJSKO KLANJANJE
Nepomuk
19:00 - + Ivan Punek, god.
Četvrtak
Paskal,
17. V.
19:00 - + Marija Jurić
Paško
Petak
19:00 - 1. + Cecilija i Ivan Matica
18. V.
Ivan I, papa
2. + Marica Vučkovećki
Subota
3. + Stjepan Magić, god. i + iz obit. Magić 4. + Marija i Valent Đuranić i rodit.
Crnjaković, na čast Presv. Trojstvu i za duše u čistilištu 5. za + i žive članove
molitvene zajednice 6. na jednu nakanu za duše u čistilištu i za umiruće
7. + Ivan Lončar god. 8. + Drago Tasotti, Alojz i Terezija Lazar, Dorica Sačir i
Vida Zbodulja 9. + Marija i Vinko Lovrenčić, god. 10. na čast Duhu Svetom i
Srcu Isusovom i Marijinom i duše u čistilištu, za ozdravljenje i na jednu
nakanu i obraćenje djece 11. + Slavica Pešić, Marija i Franjo Grašić, Marijana
Marelja i + iz obit. Pešić, Šuster, Tomić i Purković 12. + iz obit. Oštarijaš i
Kustić 13. + Marica, Franjo i Josip Štauber, god., Slavica Kos i + iz obit.
Štauber i Roguljić 14. + Zorica i Marko Šestanj i Marija Godek
15. za ozdravljenje i obraćenje jedne osobe 16. + Stjepan Knapić, god. i
+ iz obit. Knapić i Bukovčan 17. + Josip Ivičin i Josip Bereknje i + iz obit. Ivičin
i Bereknje 18. + Franjo Matunci i Marica Domljanović i + iz obit. Matunci
19. + Milan Šimek 20. za nerođenu djecu i duše u čistilištu
19. V.
Nedjelja

PETA
VAZMENA
NEDJELJA

9:00 - + Rade i Franjo Radmanić, god.
11:00 - PRVA PRIČEST
ŽUPNA SVETA MISA
19:00 - + Ivan i Marija Drvenkar, god. i
Luka i Cecilija Komar

BISKUPIJA VARAŽDINSKA - ŽUPA SVETOG NIKOLE BISKUPA KOPRIVNICA
Odgovara: župa Svetog Nikole biskupa Koprivnica
Ðure Estera 2, Tel. 048/ 621-174, e-mail: zu.sv.nikola@kc.t-com.hr
Internet stranica: www.zupasvnikolakc.hr

Koprivnica - godina XVII. - broj 37. - 12. svibnja 2019.
ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA
Dj 13, 14.43-52; Ps 100 ,2-3.5; Otk 7, 9.14b-17; Iv 10, 27-30

»Ja ovcama svojim dajem život vječni!«
Biti ovca!? Ljudi se nerado uspoređuju s
ovcom. Ovca je u današnjici postala
istoznačnica za osobu koja nema svoju
osobnost, nego pušta da je drugi usmjeravaju.
Što je onda Isus htio reći tom slikom kako smo
mi njegove ovce kojima daje život vječni? Ne
damo li se mi u određenom trenutku voditi?
Tako se maleno dijete posvema prepušta
roditeljima. Muž se prepušta ukusu žene u
pojedinim stvarima i obratno. Kada idemo na
operati se prepuštamo u ruke kirurga. Ukoliko
neki operativni zahvat, potpuno
vlada povjerenje, ljubav među osobama, onda nikako nije problem to što
se ljudi daju voditi. Poteškoće nastaju kad si netko uzme pravo odlučivati
umjesto nekoga. Kako onda razumjeti to da smo mi (vjernici) ovce Krista,
Pastira kojima on daje život vječni? Isus se ne želi nametati, nije nasilan,
ne želi uzimati ničiju slobodu. On je Spasitelj i poziva nas da pođemo
njegovim putem spasenja. Hoćemo li poći, stvar je osobne odluke
donesene iz povjerenja. Za nas (vjernike) nikako nije ponižavajuće biti
Kristova ovca. Isus nas vodi radi nas samih, radi našeg vječnog spasenja
i radosti. Tako nam danas Isus veli: „Ja im dajem život vječni te neće
propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.“
Miljenko Flajs, đakon

PISMO STUDENTICE TEOLOGIJE ...
Pavao i Barnaba bili su gorljivi
u navještanju evanđelja, sudeći
po Lukinom izvještaju u Djelima
apostolskim. Zanemarili su svaki
pokušaj svojih kritičara da ih
zaustave. Ignorirali su prijetnje, i
činilo se da su vođeni unutarnjim
smislom danim od Boga da
promiču vjeru u Isusa. To se
dobro povezuje sa slikom Isusa
kao Dobrog Pastira koji poziva
ljude da ga slijede u vječni život.
Crkva nas danas poziva da
molimo
za
svećenička
i
redovnička zvanja, budući da
takva zvanja igraju aktivnu ulogu
u prenošenju vjere. Svi kršćani
vjeruju da je Bog ljubav i dobrota.
Ali ljubav i dobrotu treba
komunicirati drugima. Duh Sveti
nadahnuo je evanđeoski žar rane
Crkve, čini ih željnima dijeliti
njihovu vjeru s drugima. Kad su
prvi misionari sišli sa scene, nije
nedostajalo onih koji će preuzeti
njihovo
mjesto.
Volja
za
preuzimanjem aktivne
uloge
održavala je Crkvu živom i
rastućom. Divimo se žaru rane
Crkve koja je širila ideje Boga
ljubavi, suživota u skladu i miru.
No pitanje je tko će odgovoriti
takvome pozivu danas? Većina
poziva
na
život
služenja
njegovana je prvenstveno u
obitelji.
Francuski
isusovac,
znanstvenik i filozof, Teilhard de
Chardin, jednom je rekao kako je
u svojoj ljubavi postao onaj koji
jest, da je obitelj oblikovala većinu
njegovih mišljenja, vrijednosti,

u svojoj ljubavi postao onaj koji
jest, da je obitelj oblikovala većinu
njegovih mišljenja, vrijednosti,
prosudbi, ponašanja i ukusa.
Roditelji ostaju prvi i najvažniji
učitelji
vjere
i
ideala.
U
ispunjavanju svoje uloge trebali bi
pokušati učiniti dnevnu molitvu
prirodnim dijelom života u domu.
Čineći tako, mogu posijati sjeme
poziva koji će služiti duhovnim
potrebama sljedeće generacije.
Crkveni vođe trebaju trijezno
razmisliti o strukturama koje mogu
pomoći odgojiti iskren poziv
svećeništva
u
budućnosti.
Svećenički
poziv
moramo
promatrati u kontekstu življive
duhovnosti sada i ovdje, duhovnih
vrijednosti aspiracija u zajednici
kojoj se ima služiti. Jednako kao
što je Krist pozvao neke da budu
njegovi evanđelisti, poziva tebe i
mene da mu služimo. Što činim,
kako živim kao njegov sljedbenik,
tiče se i drugih. Ove posebne
nedjelje tražimo Božji blagoslov,
da
se
dobrovoljci
osjete
privučenima nastaviti Kristovo
djelo. Njegova želja što se učenika
tiče bila je prilično eksplicitna:
„Žetve je mnogo, a radnika malo.
Molite dakle gospodara žetve da
pošalje radnike u žetvu svoju“ (Mt
9, 37-38).
(as)

OBAVIJESTI
 Susret ministranata:
- subota 11:00 sati.
 Mješoviti zbor, srijeda poslije sv. mise.
 Zbor mješovitog uzrasta, subota 11:00 sati.
 Zbor mladih, subota prema dogovoru.
 Utorkom poslije sv. mise molitvena zajednica župe
Sv. Nikole ima svoje molitvene susrete.
Dođite i molite s nama!

KRŠTENJE

VJENČANJE

SUBOTA

SUBOTA

18. svibnja 2019.
12:00 sati

18. svibnja 2019.
16:00 sati

HANA JOZIĆ
ENA SOLAR

DANIJEL RUPIĆ
I
LANA VUKOVIĆ

VJERONAUK:
SRIJEDA,
15. 5. 2019.
=> PRVOPRIČESNICI
16:00 sati,
svi u crkvi

=> SUBOTA,
18. 5. 2019.
u 10:00 sati
ISPOVIJED
PRVOPRIČESNIKA

JEDAN DAN IMA 1440 MINUTA.
ODVOJITE BAREM 10 MINUTA
ZA ČITANJE I PROMIŠLJANJE
EVANĐELJA I VIDJET ĆETE DA ĆE
TI TRENUCI BITI SVJETLO VAŠEM
DANU. OVE MISLI MOGU VAM
POMOĆI I BITI VAM PUTOKAZ!

