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   Sv. Mise kroz tjedan: 

Ponedjeljak 03. 02.     8:00       † Blaža Pavušek 

Utorak 04. 02.     6:15 Po nakani 2 (Madjarević)   

Srijeda 05. 02.    8:00              Za pokojne iz obitelji Madjarević 2 (Madjarević)  

Četvrtak 06. 02.    6:15 

             18:30                         

Za pokojne iz obitelji Grgić 2 (Madjarević) 

Po nakani (Ana Sousa)   

Petak 07. 02.    7:45 Za duhovna zvanja 

Subota 08. 02.    7:15 

             18:00 

U zahvalu 2 (Madjarević) 

† Dubravka Mihić (1. god.) 

Nedjelja 09. 02. 10:30 †† Ante, Mate i Mara Maslov 

†† Ivo i Ivka Čelan 

†† Ruža i Ilija Kožul 

 

Danas 02. 02. poslije sv. Mise imat ćemo tzv. Mali ručak u našoj dvorani. Svi ste srdačno 

pozvani, a prihod s tog ručka ići će za potrebe Franjevačkog trećeg reda u Gautengu. Srdačna hvala 

svima koji su se potrudili oko pripreme ovoga ručka.  

S početkom građanske godine započela je i školska godina. Uz školsko znanje trebamo rasti i 

u vjeri. Stoga pozivam roditelje čija djeca ove godine pohađaju  3. razred i koji su kandidati za Prvu sv. 

Pričest da iduće nedjelje dođu na sv. Misu poslije koje ćemo imati sastanak.   

I dalje sam u toku s blagoslovima naših obitelji. Hvala svima koje sam do sada posjetio na 

vašem gostoprimstvu i darežljivosti.  

Ova 2014. godina proglašena je godinom obitelji. U našoj Nadbiskupiji bit će organizirana 

predavanja i radionice sa svrhom pomaganja našim obiteljima da žive svoj obiteljski život u punini, da 

se u obiteljima događa radost, ljubav, vjernost... U tom smislu najavljujem predavanje na tu temu u župi 

Maryvale u subotu 15. 02. od 15 do 16 sati i vikend radionicu od 21. do 23. 02. u centru Koinonia.  

Svake druge godine u Hrvatskoj se organizira susret hrvatske katoličke mladeži (SHKM). 

Idući susret bit će u Dubrovniku 26. i 27. 04. 2014. Imamo li u našoj zajednici nekoliko mladih koji bi 

mogli sudjelovati na tom susretu?  

Hrvatski svjetski kongres organizira 3. Hrvatske svjetske igre koje će se održati u Zagrebu od 

21. do 26. srpnja 2014. To je izvrsna prigoda da se mladi Hrvati iz cijeloga svijeta druže i u upoznaju 

Domovinu. Natjecanja će se održavati u različitim sportskim disciplinama, pojedinačnim i ekipnim. 

Zainteresirani neka se jave. 

Jedna gospođa koja je nedavno došla u ovu zemlju spremna je poučavati mlađe i starije 

hrvatski jezik uz naknadu. Ako ima zainteresiranih neka se jave. 

Preporučam u vaše molitve sve naše bolesnike i sve one kojima je potrebna naša ljubav i 

blizina. Preporučam Ivanku Framić, Mariju Marković, Grgu Ruščića, Bosiljku Blažević, Maru Žuvela, 

Kuzmu Tomašića, Anicu Kemp i Finu Dobrović.  
 

PRIKAZANJE GOSPODINOVO U HRAMU - SVIJEĆNICA (A) 

02. 02. 2014. 

 

Pripjevni psalam: TKO JE TAJ KRALJ SLAVE? TO JE SAM GOSPODIN. 
 

ŠTO NAM KAŽE SVIJEĆA? 
Svijećnica je nekada bila značajan dan u kalendaru. Toga su se dana seljaci dogovarali o 

poslovima, sklapali ili razvrgavali ugovore. U crkvi su se blagoslivljale svijeće za razne 

potrebe kroz cijelu godinu: za krštenje, prvu pričest, za umiruće... U današnje se vrijeme 

radni ugovori sklapaju pod drugim okolnostima a električno je svjetlo ovom blagdanu 

oduzelo njegov nekadašnji čar. Ipak svjetlo svijeće se razlikuje od naših modernih svjetlila. 

Reflektori zasljepljuju, a neonsko svjetlo je hladno... Svjetlo svijeće je živo, širi toplinu i 

poseban ugođaj. Uz zapaljenu svijeću osjećamo se nekako kod kuće... No ona nam kaže još 

nešto: samo onaj zaista svijetli koji izgara iz ljubavi za drugoga. Ljubav je svjetlo koje ne 

gubi svoga sjaja. Dok na današnji blagdan u procesiji prije mise nosimo svijeće, slavimo 

Krista koji je „sagorio“ iz ljubavi prema nama i time nam dao primjer.     
 

BLAGOSLOV GRLA                                                                                                                                                        
Na spomendan svetoga Blaža svećenik blagoslivlje vjernicima grla. Običaj je nastao na spomen toga što 

je sveti biskup Blaž od gušenja spasio nekog mladića kojemu je u grlu zapela riblja kost. 

Možda smo malo skeptični; može li nas blagoslov u ime toga davnog sveca zaista spasiti od bolesti 

grla? Vjerojatno ne bez naše vjere. A ako nam zapne kost u grlu svakako nam valja potražiti liječnika.  

No ni najbolji liječnik ne može nas spasiti od zaraze koja često izlazi iz našega grla, s naših glasnica i 

našeg jezika, od psovke, nepristojnosti, ogovaranja... Neka nas od toga oslobodi Bog – po zagovoru 

svetoga Blaža...   
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