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POTPUNI OPROST POVODOM BLAGDANA
JOAKIMA I ANE
Papa Franjo je u siječnju najavio da će Crkva ove godine proslaviti prvi
Svjetski dan baka i djedova i starijih osoba. Kao datum proslave je odabran 25.
srpnja jer je vremenski blizu blagdanu sv. Joakima i Ane, Isusova djeda i bake
(26. srpnja).
Apostolska pokorničarna u svojem je Dekretu objavila kako 25. srpnja
potpuni oprost mogu dobiti oni koji, uz druge uobičajene uvjete, “posvete
adekvatno vrijeme da uživo ili virtualno posjete svoju stariju braću i sestre u
potrebi ili poteškoći (kao što su bolesni, napušteni, onemoćali i tomu slično)”.
Ako se vaše bake ili djedovi ubrajaju u tu skupinu, možete iskoristiti ovu
milost koju Crkva pruža kako bi ih razveselili i dobili oprost za vremenite kazne.
Dakako, ova mogućnost se ne ograničava samo na one s kojima smo rodbinski
povezani, pa vas Crkva ohrabruje i da posjetite, primjerice, starački dom ili možda
jednostavno nekoga od svojih starijih susjeda.
Oprost mogu dobiti i oni koji 25. srpnja budu sudjelovali “na svečanoj
proslavi koju će predvoditi Sveti Otac Franjo u papinskoj bazilici u Vatikanu ili
na različitim drugim svečanostima koje će se održati diljem svijeta”, kao i “stariji
i bolesni i svi oni koji, u nemogućnosti napustiti svoje domove zbog ozbiljnog
razloga, budu duhovno sjedinjeni sa svetim slavljima Svjetskog dana, nudeći
Milosrdnom Bogu svoje molitve, boli ili životne patnje, posebice tijekom izravnih
prijenosa”.
Papa Franjo je više puta tijekom svojeg pontifikata u fokus stavljao starije
osobe nazvavši ih sponom “koja povezuje naraštaje kako bi se mladima prenijelo
iskustvo života i vjere”.
“Važno je da se bake i djedovi susreću s unucima i da se unuci susreću s
djedovima i bakama, jer – kako kaže prorok Joel – bake i djedovi će sanjati pred
svojim unucima, imat će snove [velike želje], a mladi, uzimajući snagu od svojih
djedova i baka ići će dalje kroz život prorokujući”, kazao je Papa u siječnju
najavljujući Svjetski dan baka i djedova i starijih osoba.

RASPORED SVETIH MISA
- SRPANJ 2021. 4. 7. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
8 sati +Josip Kosec +Josip Hren +Hanžek Josip, Cvek Stjepan
10 sati – za sve župljane
KROZ MJESEC SRPANJ I KOLOVOZ NEMA SVETE MISE U 17 SATI!
18 sati – po nakani za zdravlje +Magdalena Sačer
+Mladen Klanjčić +obt. Šagud i Rutić +Ankica Sinokvić
6. 7. utorak
+Paula i Josip Ladišić +Stjepan Kosec +Tonka Lukec
+Danica Vrđuka
7. 7. srijeda
8 sati +Magdalena Sačer
8. 7. četvrtak
18 sati +Magdalena Sačer
16:30 sati vjenčanje: Perešin - Golz
18 sati – po nakani za zdravlje +Magdalena i Mijo Breber,
Marijan i Fabijan Lisica +Stjepan Kosec +Magdalena
Sačer +Josip Hren +Ivan Levak +Fuček Štefica i Marica
9. 7. petak
+Kirin Kata, Sviben Stjepan i Ljubica +Ana i Ljudevit
Sinković i obt. +Juraj i Damir Boroša +Vid, Katarina i
Stjepan Kucelj +Stankica Četić +Katica Grdenić +Benko
Agata, Ljubica, Stjepan, Josip i Dragec, Dragica i Alojz
Pozaić +Tonka Lukec +Ivan Ruklić i obt.
8 sati +Magdalena Sačer
11:30 sati krštenje: Luna Marta Pešec
16 sati krštenje: Dino Krizmanić, Klara Sačer
10. 7. subota
17 sati vjenčanje sa svetom misom: Sviben - Tuđen
18 sati vjenčanje sa svetom misom: Čulig - Škvorc
19 sati vjenčanje: Mikuš - Labaš
11. 7. PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
8 sati +Lukina Vjekoslav i obt. +Sviben Magdalena i Mijo, Šagud Ljubomir i
Dragica +Magdalena Sačer +Josip Hren +Josip Kosec +Stjepan Čupar +Ljubica i
Ivan Hegol i obt. +Čmarec Filip i Dorica
10 sati – za sve župljane
KROZ MJESEC SRPANJ I KOLOVOZ NEMA SVETE MISE U 17 SATI!
18 sati +Magdalena Sačer +Stjepan i Ksenija Korman
16. 7. petak
+Stankica Četić +Barica i Milan Novosel i obt. +Stjepan

Kosec +Krajačić Andrija i obt. +Tonka Lukec +Ivan i
Danica Zebić+Đurđica Benko i obt.+Juraj Mikulec i
obt.+Amalija Ljubica Barimac i obt. Lisica +Kovačić
Zlatko
8 sati +Tonka Lukec
17. 7. subota
16 sati krštenje: Benjamin Stakor
18. 7. ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
8 sati +Josip Kosec +Kelemen Vjekoslav, Dragica i Stjepan +Stjepan Lešković
+Stjepan Kosec +Magdalena Sačer
10 sati – za sve župljane
11:30 sati proštenje – Šagudovec
KROZ MJESEC SRPANJ I KOLOVOZ NEMA SVETE MISE U 17 SATI!
18 sati +Stjepan Kosec +Magdica, Stjepan i Ivan Hren,
Katica Čmarec +Magdalena Sačer +Sviben Magdalena i
obt. +Stankica Četić +Josip Fletko i obt., Ana i Vlado
23. 7. petak
Gužvinec i obt. +Ankica Sinković +Ana i Mateja
Lešković, Anica Đunđek +Rutić Stanko i obt. +Tonka
Lukec +Danica Vrđuka
17 sati krštenje: Barbara Frajtag
24. 7. subota
18 sati vjenčanje: Mandir
25. 7. SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
8 sati +Ana i Mateja Lešković, Anica Đunđek +Magdalena Sačer +Anka,
Dragutin, Dragica Haramustek i obt. +Katica Zebić +Stjepan Kosec
10 sati – za sve župljane
KROZ MJESEC SRPANJ I KOLOVOZ NEMA SVETE MISE U 17 SATI!
18 sati +Magdalena Sačer +Marija i Juraj Osrečak
30. 7. petak
+Boroša Vjekoslav i Janica i obt. +Stjepan Kosec +Tonka
Lukec
8 sati +Magdalena Sačer
31. 7. subota
16 sati krštenje: Leo Horvat, Paula Boroš
17 sati vjenčanje: Bešanić - Merkaš
1. 8. OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
8 sati +Magdalena Sačer +Stjepan Kosec
10 sati – za sve župljane
11:30 sati proštenje - Jakšinec
KROZ MJESEC SRPANJ I KOLOVOZ NEMA SVETE MISE U 17 SATI!

TOMISLAV IVANČIĆ: NEMOJ DA TI
ITKO ILI IŠTA UGRABI NEDJELJU
Nedjeljom ti Bog ima nešto reći. Nedjeljom ti Bog želi otkriti ljepote
prirode, ljepote možda nekog čovjeka ili prijatelja, ljepotu koje knjige i prije
svega Njegove Euharistije
Nedjelja je dan kad možeš poći na svetu misu i uključen u mnoštvo
vjernika oko Isusovog stola, oltara, doživjet ćeš da nisi sam već uključen u
više od milijardu ljudi koji slave danas Euharistiju i vjeruju u Isusa Krista
gledajući svijetlu perspektivu svog životnog puta. Doživjet ćeš još i više, u
Crkvi je veličanstvena zajednica ne samo zemaljskih nego i nebeskih
stanovnika. Ako dobro slušaš, gledaš i pokušaš razumjeti ili ako ne
razumiješ, zamoli Gospodina da ti otkrije tajnu Njegovih riječi. Zaplakat ćeš
od radosti što smiješ biti čovjek.
Crkva je zajednica vjernika. Sveti Pavao kaže da je ona tijelo Kristovo.
Glava toga tijela je Isus sam, a vjernici su tijelo Njegovo. Preko svoga tijela
Crkve Krist biva danas vidljiv u svijetu sve do konca vremena. Svi smo mi
povezani s glavom, ali smo i međusobno povezani. To su vertikalna i
horizontalna povezanost. Nema privatne vjere, nema privatne kreposti i
nema privatnog grijeha. Svaki grijeh koji učiniš ranjava subrata kraj tebe,
netko drugi će oboljeti zbog tvoga grijeha, nekom će se zasjeniti savjest i oči
zbog tvoje nečiste savjesti. Najtajniji grijeh utječe na druge. Ali i to je
utješno – tvoje pokajanje, tvoje dobro djelo, tvoja ljubav, tvoja borba protiv
zla i mržnje, tvoje traganje za svjetlom, za mirom, također nije privatno nego
ohrabruje, osvjetljava i oživljuje svakoga oko tebe. Nemoguće je biti dobar,
a da to i drugi kraj tebe ne postaju. Jer Isus nam kaže da smo svjetlo svijeta.
Želiš li doista razveseliti druge, mijenjati društvo oko sebe, tada moli da
i tebe ispuni Duh Božji kojim je bio ispunjen Isus Krist. Normalno je, naime,
da istim Duhom kojim je ispunjena glava Crkve bude ispunjeno i njeno
tijelo. Bog ti želi dati onu snagu Duha Svetoga kojom ćeš daleko bolje i
drukčije raditi svoj profesionalni posao, raditi u kući, savjetovati onoga tko
ti dođe, prijateljevati s ljudima oko sebe, voljeti prirodu i uspjeti u radu. Bog
ti želi dati darove Duha. Na tebi je da ga za to moliš i pružiš srce da te
osposobi za njih.
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