
SVETE MISE KROZ TJEDAN 

DDAANN NNAAKKAANNEE 

NNEEDDJJEELLJJAA  
16.siječnja 

2022. 

2. 
NEDJELJA 

KROZ 
GODINU 

07.30h +Za župljane 
Hlapičina 
09.00h  

 

+Josip i Marija Vadarec i ob., Josip i 
Štefanija Žižek; 

 

10.30h 
 

+Katarina Goričanec god.; 
 
 

PPOONNEEDDJJEELLJJAAKK  
17. siječnja Antun 17.15h +Na nakanu jedne obitelji; 

UUTTOORRAAKK  
18.siječnja Priska 17.15h +Obitelj Stamičar i Vinko; 

SSRRIIJJEEDDAA  
19.siječnja Mario 07.30h +Zahvala za život i blagoslov; 

ČČEETTVVRRTTAAKK  
20.siječnja 

Fabijan i 
Sebastijan 

Kapelščak 
16.00h 

+Za sve pokojne goričare iz 
Kapelščaka; 

PPEETTAAKK  
21.siječnja Agneza 07.30h +Julijana Vinko; 

SSUUBBOOTTAA  
22.siječnja Vinko 

Grkaveščak 
11.00h 

+Za sve pokojne goričare iz 
Grkaveščaka; 

17.00h 

 
+Stjepan i Elizabeta Brezničar, Blaž i 
Matilda Vuković, Terezija i Nikolaj 

Tasić; 
 

NNEEDDJJEELLJJAA  
23.siječnja 

2022. 
  

3. 
NEDJELJA 

KROZ 
GODINU 

07.30h 
 

+Za župljane; 
 

Hlapičina 
09.00h 

 
+Stjepan i Goran Brodarić; 

 

10.30h 
 

+Zahvalna misa jedne obitelji; 
 

ŽŽUUPPNNII  LLIISSTTIIĆĆ  ŽŽUUPPEE    

SSVVEETTOOGG  MMAARRTTIINNAA  BBIISSKKUUPPAA  
SSVVEETTII  MMAARRTTIINN  NNAA  MMUURRII  

Godina II. 
Broj 61 

16.siječnja 2022. 
 Izlazi nedjeljom 

2. NEDJELJA KROZ 
GODINU 

 

Svadba u Kani 

Listić izdaje: Župni ured Sveti Martin na Muri 
Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić 

Telefon u župnom uredu: 040 / 868 133; mob. 098/511 661 
e-mail adresa:   ured@svetimartin-zupa.hr  

web:   www.svetimartin-zupa.hr 

IBAN ŽUPE: HR1723600001102492946 

ANTUN OPAT 

17.siječnja 

Sv. Antun Pustinjak život je 

posvetio pustinjačkom načinu 

života. Smatra ga se ocem 

redovništva. Slava sv. Antuna 

Pustinjaka u tome je što je 

pošao najljepšim putem, a to je 

put kojim se Krist slijedi izbliza u 

evanđeoskim savjetima i 

siromaštvu, čistoći i poslušnosti. 



DAROVATELJI OD 09.01.2022. DO 16.01. 2022.: 
U ovom tjednu obiteljski dar  darovalo 9 obitelji!  
U ovoj godini obiteljski dar darovala 121 obitelj! 

Dar za uređenje parka ispred župnog dvora i crkve  darovala 85 
obitelji (do sada sakupljeno 29.860,00kn); 

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA 
UREĐENJE PARKA ISPRED ŽUPNOG DVORA I CRKVE: 

Zasadili smo drveće i ukrasno bilje oko župnog dvora i župne crkve, 
postavili smo kablove u zemlju za struju i postavili 12 svjetiljki u 

park ( u proljeće ćemo završiti s uređenjem parka ); 
KRIZMANIČKE HALJINE: 

Roditelji su odlučili da za sljedeću krizmu nabavimo krizmaničke  
haljine. Cijena jedne haljine je 230kn. Trebamo nabaviti 50 haljina u 
tri različite veličine. Dogovorili smo se da svi roditelji vjeroučenika i 

onih koji to još nisu ( još ne polaze u školu ), sudjeluju u 
dobrovoljnom daru za kupnju haljina.  Za haljine ukupno trebamo 

11.500,00kn! Do sada darovalo 57 obitelji; 
( sakupljeno 11.240,00kn );  

OBAVIJEST: 
Službeni snimatelj i fotograf za sve događaje u župi je gosp. Stanko 

Perčić: snima važne događaje iz života župe za župne stranice! 
Možete upisivati Mise, poslužiti se štampom! 

Možete upisivati mise 

 

5223269 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
    

    

  

 
 

“Vina nemaju!” Marija na svoj način ubrzava Isusov čas, trenutak 
Mesijanskog pojavka. Njezina vjera sažima se u jednoj jedinoj rečenici koju 

upućuje slugama: “Što god vam rekne učinite!” 
 

I danas postoji Kana u mnogostrukim oblicima. Kana su svi oni koji 
su na kraju svojih snaga, kojima je iscrpljena sva svježina života i vjere. 

 

Ta nam je zgoda ohrabrenje. Ono što mi možemo učiniti jest da naše 
prazne posude ispunimo onime što imamo - možda svojim suzama - i da 
vjerujemo da će nam biti poklonjena punina slavlja, samo ako vjerujemo u 

promjenu koju će Isus učiniti. 
 

Poput sluga u Kani moramo poslušati Marijinu riječ i po njoj 
djelovati: “Što god vam rekne učinite!” 

 

AKTIVNOSTI U OVOM TJEDNU:    
Ponedjeljak 17.45h: Molitvena zajednica "Bog  je ljubav;" 
Utorak 16.45h: Pobožnost Milosrdnom Isusu; 
              17.50h: Vjeronauk za Prvopričesnike; 
Srijeda 08.00h: Euharistijsko klanjanje;  
Petak  08.00h: Pobožnost Pres. Srcu Isusovu (mogućnost ispovijedi); 
             16.00h: Susret  ekonomskog i pastoralnog vijeća u župnoj klijeti; 
Subota 16.00h: Vjeronauk za Krizmanike;  
              18.00h: Susret mladih u maloj vjeronaučnoj dvorani; 

 

SV. FABIJAN I SEBASTIJAN: 20.01. zaštitnik strijelaca 
 

 Sv. Fabijan – izabran je za Papu 236. godine.  Decijev progon nije mimoišao 
ni ovoga svetoga papu. Kažu da je car Decije tada rekao da bi radije vidio 

protivnika za carsko prijestolje nego da se papi izabere nasljednika. Sveti je 
Fabijan pokopan u Kalistovim katakombama, u takozvanoj Kapeli papâ, gdje 
se još i danas može vidjeti njegova freska. Sv. Sebastijan još od djetinjstva 

bio kršćanin. Posvetio se vojničkom staležu i uskoro postao zapovjednik 
carske tjelesne straže. Već je 298. godine car, pod pritiskom suvladara 

Galerija, izdao edikt po kojem su svi kršćani morali biti isključeni iz carske 
vojske. Zbog prijateljstva s carem taj edikt još nije pogodio Sebastijana. Ipak, 

nadošla je i 303. godina sa strašnim progonima u kojima je Sebastijan 
pomagao uhićenim i mučenim kršćanima. Zbog toga su i njega utamničili i 

osudili na strašnu smrt oslikanu u brojnim inačicama. Privezali su ga za 
stablo i kohorta vojnika gađala ga je strelicama. Kad se mislilo da je mrtav, 
prišla mu je kršćanka Irena s nakanom da ga pokopa, ali je vidjela da je još 
živ. Nakon pružene njege Sebastijan je ozdravio. Poslije toga sam se javio 

caru koji ga je dao zatući batinama.  
 

SVETI VINKO ĐAKON: 22.01. zaštitnik vinara 
 

Ubijen za vrijeme Dioklecijanova progona kršćana. Svezali ga za kotač i stavili 
na roštilj, solju mu posipali rane. Bacili ga u podrum da skonča, polijevajući 

mu rane octom. Njegov ga je stražar vidio kako u ćeliji sav obasjan, 
razgovara s Bogom i obratio se. Umro od posljedica mučenja 304. g.  

 


