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XVI. ZAVRŠNICA KATOLIČKE MALONOGOMETNE LIGE CRKVE U
HRVATA
Naša Varaţdinska biskupija domaćin je XVI. Završnice Katoličke
malonogometne lige (KMNL) Crkve u Hrvata koja se odrţava od 13. do
16. lipnja. U našoj ţupi će biti smješteno 60 sudionika. Do sada imamo
osiguran smještaj za 35 osoba. MOLIMO OBITELJI IZ NAŠE ŢUPE
KOJE SU SPREMNE PRIMITE SUDIONIKE OVOG NATJECANJA NA
SMJEŠTAJ (2 noćenja: petak – subota; subota – nedjelja) DA SE OVAJ
TJEDAN JAVE U ŢUPNI URED.
SURET MINISTRANATA POVODOM SVETKOVINE DUHOVA
Ured za pastoral duhovnih zvanja i ministranata u subotu 08. lipnja
2019 u crkvi svetog Mihaela arkanĎela u Sračincu organizira susret
ministranata/ica povodom svetkovine Duhova. RASPORED SUSRETA:
9 sati – molitva i početak susreta, 9.15 sati – 10.45 sati – prigodna
kateheza sa prezentacijom, 10.45 sati – 11.30 sati – rad po skupinama,
11.30 sati – zajednički plenum i molitva, 12 sati – pauza za okrjepu i
sportski program, 13.00 sati – završetak susreta. Prijave ministranata su
do četvrtka 06. lipnja. Pozivamo naše ministrante da se odazovu i dođu
na susret.
“DUHOVI U VARAŢDINU”
Uoči Duhova, u subotu 08. lipnja 2019, u Varaţdinu će biti “Dan
otvorenih crkava” u kojima će se odrţavati prigodni duhovni programi.
U našoj će crkvi Dobrog Pastira s početkomu 17 sati biti susret
obitelji i bračnih parova. Za djecu će se uz igre i druţenje pobrinuti
naši skauti. Susret završava sa redovitom svetom Misom u 19 sati. Od
srca iskreno pozivamo sve obitelji našeţupe i Grada!
POZIV NA PREDSTAVU MLADIH U SRAČINEC
Zajednica mladih i dječji zbor Ţupe Sračinec, pozivaju na predstavu
“Optuţeni Stepinac” koja će se odrţati u nedjelju 09. lipnja 2019. u
Domu kulture Sračinec s početkom u 17 sati. Predstava uprizoruje
svjedočanstva četvorice staraca koji vode priču o tijeku suđenja bl.
Alojziju Stepincu te koje su bile njihove uloge u svemu tome.
Svjedočanstvo Stepinčevog mirnog stave i njegove čiste savjesti,
potaknulo je starce na razmišljanje i obraćenje već kod samog suđenja.
Ulaz je besplatan, a kao i svake godine, posjetitelji mogu sa sobom
ponijeti koju ţiveţnu namirnicu. Sve te namirnice koje će se tom
prigodom prikupiti idu za potrebe Socijalne posluge u Varaţdinu.
.
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Broj 31(781)

Dragi ţupljani,
događaj Duhova po iznimnoj snazi i značenju za Crkvu svih vremena i
nama nameće određene upite. Što je s nama kršćanima današnjice?
Jesmo li i mi u strahu kad je pitanje naše vjere? Jesmo li spremni stati
u obranu pred javnim napadima i omalovaţavanjima? Stidimo li se mi
reći da vjerujemo u Krista, uskrsnuće i vječni ţivot? Naviještamo li
uvjereno i uvjerljivo istinu koju u srcu nosimo? Jesmo li otvorili vrata i
izišli u svijet propovijedati spasenje ili se pak zatvaramo u geto,
samodopadno uţivajući u procjeni kako smo mi vjerni i dobri, za razliku
od nevjernika? Je li naša vjera tek nešto privatno bez ozbiljnog odraza
na stvarnost i ţivot? Današnji blagdan Duhova podsjeća nas da smo
mi vjernici stanari kuće Boţje u kojoj imamo stanarsko pravo i ključeve
vrata, ali nismo se uselili da bismo je privatizirali samo za se, nego da
bismo tolike beskućnike uveli u zajedništvo s Bogom. Snaga Duha
Svetoga koji silazi odozgo od ribara čini apostola, od nepismena
čovjeka čini propovjednika, od strašljivca čini mučenika, od grešnika
čini obraćenika, pa dopustimo da i nas preobrazi, da bismo mogli
uvesti mnogu braću u kuću Očevu, ne prisilno već svjedočeći njegovu
ljubav i vjernost. Neka Duh Sveti progovori i u nama, neka nas
nadahne, neka nam ulije snage
za produhovljeno djelovanje u
svijetu i vremenu u kojem se
osjeća ozbiljan nedostatak duha
i duhovnosti, prihvaćanja i
naviještanja Boţje istine. Neka u
nama raţari svijest Boţjeg
sinovstva, te naposljetku, kao
krunu suradnje i svih primljenih
darova, neka nam udijeli ţivot
vječni.
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Raspored misa s nakanama

ut

3.6.
4.6.
5.6.

sr

19.00 DP

+ Josip i Dragica Vertuš, Stjepan Canjuga i
+ iz obitelji Vertuš i Canjuga

19.00 DP

Zahvala za 10 godina braka i za + iz obitelji
Petričević

+ iz obitelji Markač Izidor i Slavica, Krizman
19.00 DP Branko i sin Branko i Skupnjak Dragutin i
Stjepan

če

6.6. 19.00 DP + Ivan Martinez

pe

7.6. 19.00 DP + Bičanić Marija, Hrkač Antun i Terezija

su

+ Marija i Stjepan Husnjak i + iz obitelji
8.6. 19.00 DP
Husnjak, Roţić, Oreški, Furjan
8.00 DP + iz obitelji Lukavečki i Martinčević

ne

9.6.

Kruh naš svagdanji – Biblija
Uzmi Bibliju u ruke svaki dan i osvježi svoju dušu riječima iz živog
izvora!
Iz evanđelja za Duhove: To sam vam govorio dok sam boravio s vama.
Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o
svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.

Dan

SAKRAMENT KRŠTENJA
Sakrament krštenja u našoj ţupi u subotu 8. lipnja 2019. u 11 sati primit
će TEA KOLIĆ. Novokrštenicu i njezine roditelje preporučamo u vaše
molitve da ih dobri Bog prati na putu!
KLANJANJE ČETVRTKOM
U četvrtak 6. lipnja, u 18 sati prije večernje sv. Mise je euharistijsko
klanjanje! Dođimo i budimo zajedno koji trenutak pred Isusom – moleći,
pjevajući, razmatrajući!
SVETA MISA ZAHVALNICA ZA KRAJ ŠKOLSKE GODINE
U nedjelju, 09. lipnja, u 10 sati proslavit ćemo zajedno svetu Misu
zahvalnicu za kraj školske godine. Dođimo i recimo zajedno dobrom
Bogu hvala za sve dobro i lijepo kroz ovu školsku godinu! Posebno
molimo jedni za druge, za našu djecu i mlade, učitelje, sve djelatnike
škole i za naše obitelji!
NAŠI POKOJNICI:
Ovaj tjedan smo ispratili na vječni počinak:
+ KATICU PONGRAČIĆ rođenu 1935., Njegoševa 32, Varaţdin

Misli i liturgijska čitanja

3.6.

Karlo, Cecilija,
Hilarije, Olivija

Hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!
Dj 19,1-8; Iv 16,29-33

ut

4.6.

Kvirin Sisački,
Spomenka

Oče, proslavi Sina svoga!
Dj 20,17-27; Iv 17,1-11a

sr

5.6.

Bonifacije, Dorotej

Neka budu jedno kao i mi!
Dj 20,28-38; Iv 17,11b-19

če

6.6.

Norbert,
Artemije

Da budu savršeno jedno.
Dj 22,30; 23,6-11; Iv 17,20-26

pe

7.6.

Kolman,
Robert,
Radoslav

Pasi jaganjce moje, pasi ovce moje!
Dj 25,13-21; Iv 21,15-19

su

8.6.

Fortunat, Vilim

Ovo je učenik što ovo napisa i njegovo je
svjedočanstvo istinito.
Dj 28,16-20.30-31; Iv 21,20-25

10.00 DP ŢUPNA SVETA MISA
+ Klarić Josip i + iz obitelji Klarić, Kranjčić,
19.00 DP
Ileković

Blagdan

po

ne

Ha haha

po

Nakane

9.6.

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše
govoriti.
Pošalji Duha svojega, Gospodine, i
PEDESETNICA obnovi lice zemlje!
DUHOVI
Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.
Duh sveti poučavat će vas o svemu.
Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29b-31.34;
Rim 8,8-17; Iv 14,15-16.23b-26
Mladić je došao traţiti posao:
- A što znate raditi?
- Ništa.
- Ah, sva su takva mjesta većz auzeta...

Ha haha

Vrijeme, crkva

