
PETA KORIZMENA NEDJELJA3. travnja 2022.
Ovu srijedu je VELIKA ISPOVIJED za župu.Ispovijedaju svi svećenici dekanata i to premarasporedu: ISPOVIJED ŠKOLSKE DJECE–prijepodne u 9:30 sati i poslijepodne u 16:30sati. ISPOVIJED ZA ODRASLE – iza večernjemise. Potaknite jedni druge na ispovijed, osobitodjecu i mlade.
Sljedeća nedjelja je CVJETNICA – NEDJELJAMUKE GOSPODNJE. Spomen na Isusov ulazak uJeruzalem. Čita se izvještaj Muke Gospodinovekako nam je zapisao ev. Luka. Tom nedjeljompočinje Veliki ili Sveti tjedan. Kod svih misa jeblagoslov maslinovih grančica. SVEČANIBLAGOSLOV GRANČICA I PROCESIJA docrkve je prije župne mise u 10 sati u parkuKapucinske i Kijevske.
POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA je utorkom ipetkom u 18:30 sati.
U utorak 5. travnja u 20:00 sati je 2. sjednicaŽPV-a. Mole se vijećnici za sudjelovanje.
U četvrtak poslije mise je »Tribina četvrtkom« -početak je u 20 sati u našoj crkvi. Tema:Pomirenjem do spasenja- važnost sakramentasvete ispovijedi. O temi će održati predavanjedon. Damir Stojić.
VJERONAUK je ovaj tjedan samo zaprvopričesnike. Krizmanici dolaze na svetuispovijed.
U subotu, 9. travnja u 14 sati, je SASTANAKMINISTRANATA radi dogovora i probe zaNEDJELJU MUKE GOSPODNJE – CVJETNICU.
U dvorištu samostana možete nabaviti uskrsneukrase čime pomažete župni Caritas. Na nedjeljuCvjetnice ćete moći nabaviti maslinove grančice.

MISNE NAKANENedjelja, 3. travnja7:00 sati +BRANKO SRDIĆ8:00 sati +BOŽE MATIĆ9:00 sati +OB. TOLIĆ, ČORLUKA, KARAČIĆ,CVJETKOVIĆ10:30 sati ŽUPNA MISA12:00 sati +DRAGUTIN, FRA GABRIJEL19:00 sati +MARIJANA, MIRKO KRAJNOVIĆ
Ponedjeljak, 4. travnja7:00 sati +MARIJAN KUHARIĆ19:00 sati +MATEJ, BERNARDA, FILIP, LIZA,PETAR, DRAGICA TOMKIĆ

Utorak, 5. travnja7:00 sati +SLAVICA, JOSIP +OB. BAUER, MAČEK19:00 sati +MARKO LUKAČ
Srijeda, 6. travnja7:00 sati PO NAKANI19:00 KOLEKTIVNA
Četvrtak, 7. travnja7:00 sati +BOŽE MATIĆ19:00 sati +FRANA, NIKOLA JOZIĆ
Petak, 8. travnja7:00 sati PO NAKANI GOSPE OD BRZE POMOĆI19:00 sati KOLEKTIVNA
Subota, 9. travnja7:00 sati +BOŽE MATIĆ19:00 sati +BOŽE MATIĆ

Nedjelja, 10. travnja7:00 sati U ZAHVALU8:00 sati +BOŽE MATIĆ9:00 sati +MARIJA ĐURIĆ10:30 sati ŽUPNA MISA12:00 sati ZAHVALA ZA GODIŠNJICU BRAKA19:00 sati +ANA
Antifona u Psalmu:Silna nam djela učini Gospodin: opetsmo radosni.

EVANĐELJE PO IVANUU ono vrijeme: Isus se uputi na Maslinskugoru. U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narodhrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. Utomu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženuzatečenu u preljubu. Postave je u sredinu ikažu mu: »Učitelju! Ova je žena zatečena usamom preljubu. U Zakonu nam je Mojsijenaredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?«To govorahu samo da ga iskušaju pa da gamogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstompisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, onse uspravi i reče im: »Tko je od vas bezgrijeha, neka prvi na nju baci kamen.« Iponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji.A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan zadrugim, počevši od starijih. Osta Isus sâm – ižena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi ireče joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko neosudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Rečejoj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsadaviše nemoj griješiti.« Iv 8,1-11



UZ DANAŠNJU NEDJELJUU susretu s preljubnicom Isusovi sućutni pristupiprema grješnicima pokazuju možda najjasnijusliku različita ponašanja između stavova ipostupaka vjerskih formalista nasuprot Božjemdjelovanju. Bog pokazuje snagu milosrđa uočuvanju dostojanstva svake osobe jasnorazlikujući grješnika od grijeha, prihvaćajućigrješnika i osuđujući grijeh. Isus je u susretu spreljubnicom pokazao kakav odnos premagrješnicima traži od svojih vjernih, istodobnoprokazujući i kruta vjerska stajališta zaogrnutaplaštem ljudske lukavštine kojom se želi pokazatikako duh mora djelovati. Presuda bez suda nijedonesena zbog preljubnice, nego zbogiskušavanja Učitelja. Potvrda je to kako seduhovni patuljci žele izdići iznad duhovnih divova.Kada duhovno slabi – u znanju o vjeri – aumišljeni ne mogu parirati snagom Duha svojimneistomišljenicima, onda mogu kušati izvrgnuti ihruglu i spriječiti u posredovanju duhovnih darova.Zavist se hrani tuđom nesrećom. Kada ne moženišta, onda je barem privremeno zadovoljna što jeimala prigodu kušati jačega od sebe.
Uvijek i iznova treba isticati kako Bog razlikujegrješnika od njegova grijeha, prihvaća grješnika, ane miri se s grješnim činom i stanjem. Bog ljubisvakog čovjeka i ne odustaje ni od velikihgrješnika. Milost darovana Crkvi u sakramentupomirenja najsnažniji je znak ove razlike izmeđugrješnika i grijeha. Bog i Crkva iznova pozivajugrješnika da se odreče grijeha, ali uvijek i iznovagrleći tog istog grješnika. Međutim, kod mnogihvjernika vlada čudna napast sumnje u oproštenjegrijeha. Među najčešćim pravdanjima jenedostatna nepripremljenost za ispovijed i slabokajanje. Zapravo, često je to proizvod naknadnerefleksije zbog ponavljanja istih grijeha i sporanapredovanja u duhovnom životu.Sigurno da se ne smije smetnuti s uma da jesumnja u oproštenje grijeha jedan od oblikasotonskih kušnji. Sotona ne želi slobodna čovjekai zato ga zarobljava prošlošću kako bi se umanjilo

povjerenje u milosrđe Božje. Na napast sumnja upostignuto oproštenje treba odgovoriti činom vjereu snagu Božjeg milosrđa u sakramentu pomirenja.

ČOVJEK I NJEGOVO PONAŠANJEPostoje roditelji i nastavnici koji djeci, kad se onaloše ponašaju, govore da su zločesti i da ih nevole. Isus nas uči da treba razlikovati čovjeka odnjegovog ponašanja. Odrasli, koji svoje ponašanjeuče od Isusa, djeci će uvijek reći i pokazati da ihvole, ali će im isto tako reći da je njihovoponašanje neprihvatljivo ako čine nešto loše. Natakav način i mi moramo razgovarati jedni sdrugima; ne smijemo odbacivati ljude, nego lošaponašanja.Što činiš kad se tkogod od tvojih prijatelja i bližnjihponaša neprihvatljivo?Što činiš kad tebe upozore da se ponašašneprihvatljivo?Zašto je važno opraštati?

PRIČA O BOŽJEM MILOSRĐUBenediktincu, p. Riccardiju, došao mladić savzbunjen. Bacio se na koljena govoreći:“Oče, počinio sam sve grijehe.”“Sve, osim jednog”, odgovori ispovjednik.“Ja vam kažem sve, jer nema ga koji nisamučinio.”“A ja opet ponavljam: sve osim jednog.”“Kojeg?”“Nisi posumnjao u Božje milosrđe. I zato si sedošao ispovjediti. Možda si ti i počinio sve grijehe,grijehe svake vrste. Ali, budući da nisi posumnjaou Božju dobrotu, Bog će ti ih sve oprostiti.”Nepoznati autor
Nikada ne smijemo zaboraviti veliko Božjemilosrđe, jer Bog oprašta sve i Bog opraštauvijek
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