SVETE MISE KROZ TJEDAN
DAN
NEDJELJA
19.rujna
2021.
PONEDJELJAK
20.rujna
UTORAK
21.rujna
SRIJEDA
22.rujna

NAKANE

25.
NEDJELJA
KROZ
GODINU

Hlapičina
10.30h

+Za župljane
+Katarina Goričanec, Franc Horvat i
ob. Falamić;
+Vinko i Margareta Majcen i ostala
obitelj, Monika Kristofić;

Andrija

18.00h

+

Matej

07.30h

+

Mauricije

18.00h

+Eva i Ivan Srša i Sidonija Trstenjak;

17.30h

Euharistijsko Klanjanje;
+Za obraćenje, posvećenje i spasenje
svih članova obitelji, uže i šire;

ČETVRTAK
23.rujna

Pio

PETAK
24.rujna

Anatolij

SUBOTA
25.rujna

NEDJELJA
26.rujna
2021.

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE

Zlata

26.
NEDJELJA
KROZ
GODINU

07.30h
09.00h

18.00h
07.30h

+

16.00h

Hlapičina: Krštenje Niko Jekić;

17.00h

Kapelščak: Vjenčanje: Krhač-Horvatić

18.00h

Nedjeljna Misa: Alojz Oletić;

07.30h

+Za župljane;

Hlapičina
09.00h

+Dragutin i Marija Rašperger i sin
Dragutin, Ivan i Anđela Vršić i sin
Branko, Matija i Marija Perčić i na
nakanu, rod. Cecilija i Valent Mauko i
kćer Katarina god.;

10.30h

Stanislav Krajačić, Karlo Horvat,
Jelena Novak i rod. Tomšić;

SVETOG MARTINA BISKUPA
SVETI MARTIN NA MURI
SVETI MATEJ

25.NEDJELJA KROZ
GODINU

Sluga sviju

“Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka
zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I
kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i
pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za
stolom, gle, mnogi carinici i grešnici
dođoše za stol s njime i njegovim
učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu
govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s
carinicima i grešnicima?« A on, čuvši
to, reče: »Ne treba zdravima liječnika,
nego bolesnima. Hajdete i proučite što
znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva.
Ta ne dođoh zvati pravednike, nego
grešnike.« (Mt 9,9‐13).

Godina I.
Broj 44
19.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

“Što ste putem raspravljali?” A oni umukoše.
U Svetom pismu često nailazimo na temu o dvije mogućnosti kako
5223269
živjeti.
Jedna je zemaljska, a druga božanska. Silna je napetost između
mudrosti ljudske i mudrosti Božje, onoga što mi mislimo da je dobro za nas i
onoga što Bog zna da jest dobro.
U svakome od nas postoje ta dva puta, nagnuće k dobru, ali i k zlu.
Svi mi svakodnevno prolazimo “kroz Galileju” u kojoj je nerijetko jedino
mjerilo “tko je najveći”, a uspijeh se ogleda u umijeću da nama bude dobro i da
znamo što lagodnije provesti ovaj život.
I nerijetko dok izgovaramo “budi volja tvoja”, molitvom želimo Bogu
nametnuti svoju volju.
U današnjem evanđelju apostoli raspravljaju o tome tko je veći i tko
će zauzeti koji položaj u njegovom kraljevstvu. Žele se okoristiti njegovom
blizinom i smišljaju kako profitirati od Isusa.
Isus im daje razumijeti da nije umijeće kako ću ja dobro živjeti, nego
kako će svi dobro živjeti. I kada on svoje učenike zove da idu za njim, onda
to znači da trebaju činiti što on čini, da trebaju živjeti kako on živi. Jedino
takav život neće doći do zida besmisla.
Ako ne budete kao djeca... Kao odrasli postali smo prepredeni,
proračunati, više ni ne znamo što znači biti dijete, živjeti jednostavnim
životom, biti oslonjen na ljubav, na Oca. I nama Isus nudi odgovor: On nas
poziva da budemo najmanji, poput djeteta.
Ako ne budete kao djeca...
OBAVIJESTI:
Sprovodi ( 41 sprovod ove godine )
07.09. umro Alojz Oletić iz Toplica, sprovod 13.09. 2021. u Martinu;
Krštenja: ( ove godine 23 krštenja)
11.09. kršten Mateo Kutnjak iz Hlapičine, roditelji Marko i Melita Kutnjak
18.09. krštena Kim Krajačić iz Hlapičine, roditelji Matija i Lana Krajačić;
Vjenčanja: ( 7 vjenčanja )
18.09. vjenčani Matija Krajačić i Lana Tkalec iz Hlapičine;

DAROVATELJI OD 12.09.2021. DO 19.09. 2021.:
U ovom tjednu obiteljski dar darovale 3 obitelji! U ovoj godini
obiteljski dar darovalo 420 obitelji!
Dar za uređenje parka ispred župnog dvora i crkve darovalo 39
obitelji (do sada sakupljeno 16.990,00kn) ;
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. Nakon sadnje, osvijetlit će se park sa
prikladnim svjetiljkama.
Obavijest:
Hodočašće u Međugorje 14,15 i 16 listopada ( četvrtak , petak,
subota ); Cijena 640kn ( jedno spavanje, dva doručka i dva
ručka, te prijevoz i vodič ); Da bismo mogli ići mora nas biti
barem 40 hodočasnika; Prijave su do kraja rujna kod zvonara:
Hlapičina 040/573014, u Martinu 098/9442986; Polazak je u
četvrtak u 22,00h, a povratak u subotu do 24.00h; Svaki treba
imati covid potvrdu ili negativan test; Upisanih 33!
AKTIVNOSTI U OVOM TJEDNU:
Ponedjeljak 18.30h: Molitvena zajednica "Bog je ljubav;"
Utorak 17.50h do 18.25h: Vjeronauk za prvopričesnike;
Srijeda 17.20h: Pobožnost Milosrdnom Isusu;
Četvrtak 17.30h: Euharistijsko Klanjanje;
Subota 09.00h: Vjeronauk za prvi i drugi razred;
10.00h: Vjeronauk za četvrti i peti;
11.00h: Vjeronauk za šesti i sedmi razred;
15.15h: Vjeronauk za sve koji su spriječeni u zakazano vrijeme;
17.30h: Vjeronauk za krizmanike 8 r.;
Vjeronauk i proba ministranata održava se u župnoj crkvi!

