MISNE NAKANE
TIJEKOM
TJEDNA
MISNE NAKANE
TIJEKOM
TJEDNA
od 19. do 25.
od 27. svibnja do 2. lipnja 2019.
listopada 2015.
27. V.
Ponedjeljak
28. V.
Utorak
29. V.
Srijeda

Augustin,
Julije
German,
Vilim
Euzebije i
Polion

30. V.
Četvrtak

UZAŠAŠĆE

7:00 - + Ivan i Bara Grošić, za duše u
čistilištu i za zdravlje sina
19:00 - + Ljubica i Ivan Baran, god. i
Josipa i Franjo Lončarek
19:00 - + Josip Jurašin, Dragutin
Pavliša i + iz obit. Jurašin
18:30 - EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19:00 - + Jelica Nemec i + iz obit.
Nemec, Kokot, Kudelić i Orašanić, god.

31. V.
Pohod BDM 19:00 - + iz obit. Kremer i Brojer
Petak
Justin,
8:00 - GRANTULE
1. VI.
Mladen
Subota
+ Đuro i Slava Manojlović
17:00 - 1. + Jovanka Mlinarić, god. 2. na jednu nakanu za duše u čistilištu i za
umiruće 3. + Dragutin, Barica i Valent Šumiga, god. 4. + Josip Kralj, god. i
+ iz obit. Kralj, Vukotić i Pintarić 5. na čast Duhu Svetom i Srcu Isusovom i
Marijinom i duše u čistilištu, za ozdravljenje i na jednu nakanu i obraćenje
djece 6. + Morena, Nino i Josip Catela 7. za obraćenje i ozdravljenje jedne
osobe 8. + Terezija Nada Kopričanec, god. i + iz obit. Ivančan, Kopričanec,
Kokot, Krznarić i Molnar 9. + Andrija i Hinko Vugrinec, Genoveva Ninković i
+ iz obit. Vugrinec 10. za ozdravljenje kćeri i na jednu nakanu
11. + Ljubica Rašan 12. + Cecilija i Ivan Matica 13. + Terezija Gorički i obit.
Gorički i Danijela Zglavnik
9:00 - + iz obit. Đud i Fertalj i
SEDMA
+ Ranko Tudić
2. VI.
VAZMENA
11:00 - ŽUPNA SVETA MISA
Nedjelja
NEDJELJA
19:00 - + Franjo i Marija Mađer, Slava i
Mijo Radotović
Trebalo je mnogo vremena i ustrajnosti da prvi kršćani
postanu svjesni posvemašnje novosti evanđelja. Koliko više
vremena i ustrajnosti za tu svijest treba današnjem svijetu?
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 39. - 26. svibnja 2019.
ŠESTA USKRSNA NEDJELJA
Dj 15, 1-2.22-29; Ps 67, 2-3.5-6.8; Otk 21, 10-14.22-23; Iv 14, 23-29

»Duh Sveti dozivat će vam u pamet sve što vam rekoh!«
Bog je svoja obećanja povjerio jednome
narodu, no njegova milost je ponuđena svim
ljudima. Krist je svoga Duha povjerio
apostolima i po njima Crkvi. On želi da Crkva
njegovo spasenje širi među svim ljudima.
Njezina vjernost Kristu vidi se i po tome koliko
znade pristupiti svakome: grješnicima,
siromasima, svima koji su potrebni bilo kakve
njezine pomoći. Je li naša zajednica svima
otvorena ili se zatvaramo u vlastite okvire i za
druge nemamo drugih riječi osim osude? Kako
je to bilo u prvoj zajednici kršćana? Trebalo je
vremenea
vremena da prvi kršćani
postanu svjesni posvemašnje novosti
Evanđelja. Duh Kristov oslobađa njegovu Crkvu navezanosti na zakone
i propise židovstva. On traži od suvremene Crkve vjernost čovjeku, a ne
propise i nasljeđe prošlih stoljeća. Današnje drugo čitanje prikazuje Božji
narod u slici grada sazidanog od živog kamenja. Tko je to živo kamenje?
Mi ne možemo odrediti granice jer Kristu pripadaju svi koji u životu
provode njegovu istinu. Središte tog grada je Krist, on je trajna Božja
nazočnost među ljudima. Krist je danas nevidljiv, ali njegov Duh koji
prožima ljude trajno kroz svu povijest uprisutnjuje Krista. Svi koji se daju
voditi tim Duhom vjerni su Kristovoj riječi i otvoreni Božjoj ljubavi. Oni
ujedno imaju pravi mir u svojim dušama: mir koji širi ljubav, pravednost,
stvara zajedništvo i omogućuje drugima napredak u dobru.
Miljenko Flajs, đakon

PISMO STUDENTICE TEOLOGIJE ...
Hrvatski jezik nudi nam lijep
svakodnevni
pozdrav prije kratke
razdvojenosti: „Doviđenja“, dok je
„zbogom“ rezervrano za strože i konačne
rastanke, a ugrubo ga možemo
protumačiti kao: „Dok se opet ne vidimo u
nebu“. Život je slijed i jednih i drugih.
„Zbogom“ čujemo sve češće kako odmiču
godine. Naša srca i sjećanja nastanjena
su licima koja su nam nekad bila draga.
Neki su, poput naših predaka, pokojni.
Drugi su odselili ili na drugačiji način otišli
iz naših života i nikad se neće vratiti. Kad
njihova imena iskrsnu u razgovoru,
nerijetko kažemo: „Pitam se što je s
njim/njom“. Možda oni isto kažu za nas.
Život je niz malih smrti sve do naše
vlastite koja će za nas biti zadnji veliki:
„Zbogom“. U našem vjerskom životu, mi
smo hodočasnici, putujuća Crkva, u
pokretu. Trebamo vjerne prijatelje koji će
pitovati s nama. Isus upozorava svoje
učenike na svoj skorašnji odlazak, svoje
Uzašašće na nebo. On ne kaže ni
„doviđenja“, ni „zbogom“. „Odlazim i
vraćam se k vama.“ Nikada zapravo ne
kažemo „doviđenja“ Bogu, jer on uvijek
ide s nama. Može se primijetiti kako
izbjeglice i imigranti koji ostavljaju svoje
obitelji, prijatelje, jezik i kulturu te se
skrase, često u besparici i neprijateljskom
okruženju, na drugom kraju svijeta,
počinju s gradnjom bogomolja. Takav je
bio slučaj s Ircima u Americi i Australiji.
Danas je to slučaj s muslimanima koji po
čitavoj Europi grade džamije. Bog je ono
uza što prianjaju. Kad Isus pozdravlja
svoje učenike, vidi da su tužni i uplašeni.
Svi osjećaju da proživljavaju posljednje
sate sa svojim Gospodinom. Što će se
dogoditi kad on ode? Tko će ih voditi i
braniti? Isus ih želi ohrabriti svojim
konačnim riječima. Velika je Isusova želja
da njegova Radosna vijest ne bude

braniti? Isus ih želi ohrabriti svojim
konačnim riječima. Velika je Isusova želja
da njegova Radosna vijest ne bude
zaboravljena. Njegovi sljedbenici moraju
održati živim ideal Očeva počovječenog
kraljevstva Božjeg, o kojem je toliko
govorio. „Ako me tko ljubi, čuvat će moju
riječ... Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne
čuva.“ Nakon dvadeset stoljeća, što smo
učinili s evanđeljem? Čuvamo li ga vjerno
ili brinemo samo za svoje vlastite interese?
Je li Isus dobrodošao u naša srca ili ga
zaboravljamo? Predstavljamo li autentično
njegovu poruku ili je skrivamo unutar svojih
doktrina? „Mir vam svoj dajem“, kaže Isus.
Želi živjeti s istim mirom koji smo vidjeli u
njemu, a koji izvire iz njegova intimnog
zajedništva s Ocem. Njegov će mir
procvasti u našim srcima ako prihvatimo
njegovog Duha. Ne smijemo nikad izgubiti
taj mir. Isus inzistira: „Neka se ne
uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.“
Nakon dvadeset stoljeća, zašto nas
paralizira strah od budućnosti? Zašto toliko
sumnjamo u moderno društvo? Mnogi su
ljudi gladni Boga. Naša nas vremena
pozivaju da budemo vjerniji Isusu,
njegovom evanđelju i Crkvi. Bog održava
svoje obećanje da će uvijek biti s nama.
Uvijek će se držati svog zavjeta. Na nama
je da se držimo svog. Kad dolazimo do
kraja svog životnog hodočašća i izričemo
svoj posljednji pozdrav, to će doslovno biti:
„Zbogom“, ići ćemo k Bogu.
(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!

KRŠTENJA

SUBOTA
1. lipnja 2019.
12:00 sati

JAKOV BEBEK
NEDJELJA
2. lipnja 2019.
12:00 sati

EVA HORVAT

VJENČANJA

SUBOTA
1. lipnja 2019.
12:00 sati

MIHAEL BEBEK
I
ANA EDIŠAR
15:00 sati

IGNJAC LONČAREK
I
NATALIJA NOVOGRADEC

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!

