SVETE MISE KROZ TJEDAN
DAN

NAKANE

10.30 h

+Za župljane
+Milan Srša, Pokojni roditelji Marija
i Ivan Belović, Martin Cimerman, ob.
Švenda, roditelji Novak i djeca
Anđela, Zvonimir i Marija, Darko
Novak i roditelji Marija i Josip;
+

6.00 h

+Ivan i Agata Petković, Martin i
njegov brat Novinščak;

6.00 h

+Za sve pokojne iz ob. Silaj i
Blažeković;

Sebastijan

6.00 h

+Za pokojnu Reginu Bogdan, braču i
roditelje;

Modest

6.00 h

+Marija Sobočan, Ivan Kovačić i
Franjo Polanec;

6.00 h
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2020.
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2020.
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15.prosinca
2020.
SRIJEDA
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2020.
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17.prosinca
2020.
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2020.
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2020.

NEDJELJA
20.prosinca
2020.

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE

TREĆA
NEDJELJA
DOŠAŠĆA
Nedjelja
Caritasa
Ivan

Marin

Malahija

Anastazije

ČETVRTA
NEDJELJA
DOŠAŠĆA

Hlapičina
9.00 h

6.00 h

6.00 h
6.00h
Hlapičina
9.00h
10.30h

+Marija i Viktor Dolinščak;
+Antun i Rozalija Perčić, Margareta
Krajačić, Marija Karlovčec, Marija
Matijačić 2 god., Mijo, Franciska,
Antun, Kata i Ljubica Matijačić,
Franjo i Marija Sobočan;
+Za župljane;
+
+Marija i Valent, Klara i Marko
Premuš, Đuro, Franika i Stanko
Jakopić;

SVETOG MARTINA BISKUPA
SVETI MARTIN NA MURI
NEDJELJA CARITASA

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

“Caritas je rođen na Božić, jer Bog
je dar čovjeku, Isus je ljubav – tu je
izvor caritasa.
Da bi se obraćenje srca moglo
dogoditi, zapitajmo se svi zajedno:
obraćamo li mi u našem
svakodnevnom životu pažnju na
ljude oko sebe, u našoj zajednici?
Primjećujemo li starije i siromašne
u našoj sredini? Primjećujemo li
obespravljene i ožalošćene?
Primjećujemo li one koji pate u
tišini i skrovitosti svoga srca?...
(biskup mons.Josip Mrzljak)

Ivanovo svjedočanstvo
NEDJELJA CARITASA

Godina I.
Broj 4
13.prosinca 2020.
Izlazi nedjeljom

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

Rečenica u današnjem evanđelju navodi na razmišljanje: “Među vama
stoji koga vi ne poznate!” Koliko smo mi sposobni otkriti, prepoznati Isusovu
prisutnost5223269
u svojoj sredini? On i među nama stoji, a ipak tako malo utječe na naš
život, naša raspoloženja, naše planove.

DAROVATELJI OD 06.12.2020. DO 13.12. 2020.:

A Ti si, Gospodine, među nama! Tako su Te i proroci navijestili: Tvoje
ime je Emanuel, što znači S nama Bog. Izgleda da Te slabo poznajemo i
zaboravljamo Tvoju prisutnost, blizinu, Tvoju želju da izgubljeno nađeš, ranjeno
poviješ, griješno spasiš.

HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA
OBAVIJEST:

Svako vrijeme treba svoje preteče, ljude poniznosti koji će dati svoje
svjedočanstvo - kao što ga je dao Ivan. To je poslanje kršćana svih naraštaja.
Hoće li Te današnji svijet upoznati, hoće li otkriti Tvoje lice i ljubav - to ovisi o
nama.
Možda će netko i nama, kao onda Ivanu, doći s pitanjem “Tko si ti”.
Odgovor bi trebao uputiti na Onoga za kojim svaki čovjek čezne. Jer, Ivan
Krsitelj nije Svjetlo, nego - onaj koji svjedoči za Svjetlo. Jer ja nisam Svjetlo,
nego - onaj koji svjedoči za Svjetlo. A, Isus je Svjetlo svijeta. Isus treba mene i
svakog kršćanina - da raznosimo Svjetlo do nakraj zemlje.
Emanuel... S nama Bog... Želim to nositi ovih dana u svom srcu. Pa, ako
smo otkrili onoga koji je jači, ako smo otkrili onoga koji se nalazi među nama,
znajmo velikodušno tu radost posvjedočiti drugima. Neka i po meni, neka i po
nama, Svjetlo svijeta bude razneseno do nakraj zemlje!

U ovom tjednu obiteljski dar darovalo 26 obitelji!
Za ovu godinu obiteljski dar darovala 481 obitelj!

Možete upisivati Svete Mise za ovu i iduću godinu, sigurno da je
potrebno davati mise za svoje pokojnike, za spas njihove duše, ali i na
razne nakane ( na primjer: za zdravlje itd. );
Prvopričesnici i Krizmanici će ove dane dobiti gradivo za sakramente:
neka gradivo uče i ponavljaju, do početka župnog vjeronauka!
Svaki radni dan će u Hlapičini biti zornica u 07.00h!
Do Božića se možete javiti za pretplatu za Glas Koncila;
Tisak: Glas koncila, nedjeljni listić, kalendari;

AKTIVNOSTI U OVOM TJEDNU:
Danas je nedjelja Caritasa i dar za biskupijski i župni Caritas se
sakuplja na crkvenim vratima;
Četvrtak: 06.30h: Euharistijsko klanjanje;

SVETA LUCIJA

13. prosinca Crkva slavi spomendan svete Lucije, djevice i mučenice iz
4. st., zaštitnice mučenika, slijepih i slabovidnih.
Život svete Lucije isprepleten je mnogim legendama i danas ne možemo
sa sigurnošću procijeniti što je od toga povijesno istinito, ali je njezin
kult unatoč tome vrlo raširen u svijetu, pa je tako riječ o svetici koja je
vrlo omiljena i u hrvatskome puku, gdje se od milja naziva svetom
Lucom. Osim štovanja, zahvaljujući ranijim vremenima kada je
liturgijska godina sa svojim blagdanima bitno utjecala na sav društveni i
obiteljski život, rašireni su različiti običaji, od kojih je najpoznatiji onaj
da se na spomendan svete Lucije sije božićna pšenica.

Petak 16h do 18h: Božićna ispovijed:
Nemojte svi doći u 16.00h, već se rasporedite do 18.00h, a sve
zbog mjera stožera, da se ne stvara velika gužva, te da se ne širi
zaraza: na ispovijedi će biti župnici iz Štrigove i Selnice; baš zbog
mjera, Sveta pričest se neće dijeliti nakon ispovijedi: kad se
ispovjedite, izmolite pokoru i možete ići kući, a na pričest
možete slijedeće dane, na Svetoj Misi;
Do petka možete javiti za ispovijed bolesnika, a onda ću u petak
ujutro ići ispovijedati bolesnike;

