SVETE MISE KROZ TJEDAN
D AN
NEDJELJA
5.rujna
2021.

23.
NEDJELJA
KROZ
GODINU

07.30h
Hlapičina
09.00h
10.30h

PONEDJELJAK
6.rujna
UTORAK
7.rujna

Zaharija

19.00h

Sv.Marko
Križevčanin

07.30h

SRIJEDA
8.rujna

MALA
GOSPA

ČETVRTAK
9.rujna

Petar

PETAK
10.rujna

Nikola

SUBOTA
11.rujna

Bonaventura

NEDJELJA
12.rujna
2021.

08.00h
Hlapičina
09.30h
19.00h
18.30h
19.00h
07.30h
19.00h
16.00h
7.30

24.
NEDJELJA
KROZ
GODINU

Hlapičina
9.00

Jurovčak:
10.30

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE

NAKANE

+Za župljane
+Ivan i Marija Špoljarić, braća i
roditelji;

SVETOG MARTINA BISKUPA
SVETI MARTIN NA MURI
SVETA MAJKA TEREZIJA

+Ivan Leskovec;
+Misa zahvale;
+Štefanija, Franjo i Stjepan Tomšić i
svi +iz ob. Bogdan;
+Za zdravlje jedne osobe na čast Majci
Božjoj i zahvala za uslišanje;

23.NEDJELJA KROZ
GODINU

+Stjepan Vrhar;

'Svetošću ćemo biti sposobni služiti
drugim ljudima, svima. A ovo je
svakidašnja svetost: živjeti u miru i
ljubavi, pomagati onima koji trebaju
tvoje ruke, tvoje riječi, tvoje srce. Biti
uvijek spreman na odricanje, na
služenje, na ljubav – to je svetost',
riječi su Majke Terezije.

Valent i Marija Šardi i Martin Oletić;
Euharistijsko Klanjanje;
Ob. Sobočan, Bogdan i Vinko;
+Roditelji Gabrijel i Marija Sakač i
djeca, roditelji August i Elizabeta
Kutnjak;
Nedjeljna Misa: +Franjo i Julijana
Žignić i Branko Rajf i roditelji;
Krštenje: Mateo Kutnjak;
+Za župljane;
+Vladimir Cimerman, Stjepan Braniša,
rod. Izidor i Kata Braniša, rod. Martin i
Marija Šardi, te djeca obitelji Levačić i
Deskaj;
+Franjo i Marija Koter i Alojz
Dvanajščak, Viktorija, Matija i Dragica
Karlovčec, ob. Dreven, Vladimir i
Uršula Šajnović, Vladimir Koren i ob.
Koren, Peter Fabijan i ob. Mesarić i
Krajačić te Marija i Alojz Kumprej;

Majka Terezija ostat će najuvjerljivije
utjelovljenje veličine evanđeoske
ljubavi u našem vremenu. Njezina je
ljubav proizlazila iz činjenice što je
prije svih drugih umjela zamijetiti
čovjeka u potrebi i pomoći mu, ne
dajući se zaustaviti granicama, niti
pomanjkanjem potrebnih sredstava.

Gluhi čuju, nijemi govore

Godina I.
Broj 42

5.rujna 2021.
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

“Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima
govoriti.”
5223269
“ Isusu donesu nekog gluhog mucavca.”

Otkrivamo ulogu drugih u otkrivanju Isusa i u približavanju k
Njemu. Nitko ne može do Isusa sam, uvijek se dogodi da netko drugi
posvjedoči za Isusa, da se na taj način ljudi zainteresiraju za Njega.
U evanđelju se spominju geste doticaja ušiju i jezika. Prvim se
kršćanima to učinilo tako znakovito za odnos prema Riječi, da su se
sačuvale te geste kod podjeljivanja sakramenta: prilikom krštenja djece
sačuvana je riječ “Effata” – “Otvori se!”
Tom riječju “Otvori se!” misli se i na duhovno otvaranje ušiju da
bismo mogli slušati Riječ Božju, a organima za govor navješćivati Riječ
Božju i svjedočiti za Isusa.
Gluhost i nijemost u metafori vjere idu zajedno. Tko je gluh za
Boga taj je i nijem za svjedočenje vjere. Da bismo bili sposobni
“govoriti vjeru”, potrebni smo najprije ozdravljenja od gluhoće za
Boga. Preduvjet je dakle – posluh. Za poslušnu vjeru potreban je
dar sluha za Božju riječ.
Gospodine Isuse Kriste! Nama, Crkvi svojoj, daj da u
poslušnosti Tebi trajno naviješta čudesna djela Tvoje ljubavi!

OBAVIJESTI:
Krštenja u ovom tjednu: ( ove godine 21 krštenje)
04.09. krštena Gita Zadravec iz Brezovca 8c , roditelji Neven
Zadravec i Ivana Modlic;
ČESTITKE RODITELJIMA!

DAROVATELJI OD 29.08.2021. DO 05.09. 2021.:
U ovom tjednu obiteljski dar darovalo 7 obitelji! U ovoj godini
obiteljski dar darovalo 414 obitelji!
Dar za uređenje parka ispred župnog dvora i crkve darovala 31
obitelj (do sada sakupljeno 15.590,00kn) ;
HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA
UREĐENJE PARKA ISPRED ŽUPNOG DVORA I CRKVE:
Želja nam je da u jesen zasadimo drveće i ukrasno bilje oko
župnog dvora i župne crkve. Projekti su gotovi. Nakon sadnje,
osvijetliti će se park sa prikladnim svjetiljkama.
Prvopričesnici i krizmanici slike i stik od Prve Pričesti i Krizme
možete podići kod Stanka Perčić ( Auto škola "super Lucija" );
Zahvala svima koji su hodočastili u Ludbreg ( 40 župljana );
AKTIVNOSTI U OVOM TJEDNU:
Nedjelja 10.30h: Zaziv Duha Svetoga i prigodni program za početak
školske i vjeronaučne godine: na Misu su pozvana
sva djeca, njihovi roditelji i učitelji;
Ponedjeljak 19.30h: Molitvena zajednica "Bog je ljubav;"
Srijeda 18.20h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;
19.45h: Sastanak djelatnika Caritasa u maloj dvorani;
Četvrtak 18.30h: Euharistijsko Klanjanje;
Subota 08.30h: Vjeronauk za prvopričesnike 3 r.;
09.30h: Vjeronauk za prvi i drugi razred;
10.30h: Vjeronauk za četvrti i peti;
11.30h: Vjeronauk za šesti i sedmi razred;
18.00h: Vjeronauk za krizmanike 8 r.;
Iza svakog vjeronauka je proba ministranata i onih koji žele biti!
Vjeronauk i proba ministranata održava se u župnoj crkvi!

