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26. TRAVNJA / 3. SVIBNJA 2015.

Župa svetog Antuna Padovanskog,Trg sv. Antuna 1, 35107 PODVINJE, tel. 035/461-410
IZ PROPOVIJEDI MONS. VALTERA ŢUPANA NA 2. NACIONALNOM SUSRETU OBITELJI NA TRSATU

… „ Kako ovdje na Trsatu lijepo pristaju riječi koje je papa Pavao VI. izrekao prigodom posjeta Nazaretu gdje
je živjela obitelj Isusa, Marije i Josipa: neka nas upravo Nazaret podsjeti što je obitelj, zajedništvo obiteljske
ljubavi, sveta ljepota obitelji, neka nam pokaže kako je sladak odgoj u obitelji, koji ne
može ništa drugo zamijeniti, neka nas nauči koja je prirodna uloga obitelji u društvenom
poretku. Isus je svojim dolaskom na svijet u jednoj obitelji u kojoj je Marija bila majka,
a Josip muž i otac, pokazao da je to prirodan, normalan ambijent za rast zdrave i
uravnotežene osobe. Sve drugo što se protivi tom Božjem planu suluda je laž koja samo
hoće upropastiti jadnog čovjeka. Dragi roditelji, muževi i žene, želite li dobro sebi,
svojoj djeci, ovom narodu i domovini koju nam je Bog dao, ovoga se držite.
U ovo previše uznemireno vrijeme koje navaljuje na nas sa toliko povika, galame i
vike koja unosi nemir i stresove u nas, potrebno nam je zastati i razumjeti da smo
potrebni Božjih savjeta. Nije istina da je obitelj mjesto gdje se kao normalno rađa agresivnost. Obitelj je mjesto
gdje je moguće živjeti onako kako se živjelo u obitelji Josipa i Marije s djetetom Isusom. Nećemo nikada, dok
živimo na ovom svijetu, do kraja dokučiti što nam je Isus svojim dolaskom na svijet rekao i objavio. Ali
slušanjem evanđelja i molitvom možemo mnogo uznapredovati u razumijevanju onoga što je Isus upravo u
svojoj obitelji radom i poslušnošću pokazao kao najvrednije, istinski ljudsko i apsolutno moguće. To nije
fantazija. To se postiže ako obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu misu. Trudite se sudjelovanjem na
nedjeljnoj misi i u obiteljskim zajednicama napredovati u poznavanju evanđelja, u poznavanju Isusa Krista. „Tko
ide za mnom neće hoditi u tami nego će imati svjetlo života.“ ….
mons. Valter Župan, krčki biskup u miru
MISNA ĈITANJA ZA 4. VAZMENU NEDJELJU,
26. TRAVNJA 2015.

MISNA ĈITANJA ZA 5. VAZMENU NEDJELJU,
3. SVIBNJA 2015.

PRVO ČITANJE (Dj 4, 8-12)
IZ DJELA APOSTOLSKIH
Nema ni u kome drugom spasenja.

PRVO ČITANJE (Dj 9, 26-31)
IZ DJELA APOSTOLSKIH
Pripovjedi im kako je Pavao na putu vidio Gospodina.

PSALAM 118: Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.

PSALAM 22 Ti si, Gospodine, hvala moja
posred zbora velikoga!
DRUGO ČITANJE (1 Iv 3, 18-24)
IZ PRVE IVANOVE POSLANICE
Ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo i ljubimo.
EVANĐELJE (Iv 15, 1-8)
IZ SV. EVANĐELJA PO IVANU
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu
na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod
donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po
riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama.
Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne
ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam
trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi
mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.
Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne.
Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u
meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete,
ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da
donosite mnogo roda i da budete moji učenici.«

DRUGO ČITANJE (1 Iv 3, 1-2)
IZ PRVE IVANOVE POSLANICE
Vidjet ćemo Boga kao što jest.
EVANĐELJE (Iv 10, 11-18)
IZ SV. EVANĐELJA PO IVANU
U ono vrijeme: Reče Isus: »Ja sam pastir dobri. Pastir
dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije
pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi,
ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je
i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i
mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja
poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i
drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da
dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan
pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj
da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga
sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam
opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.«

PASTORALNE AKTIVNOSTI I MOLITVENI SUSRETI U ŢUPI
KRUNICA BOŢANSKOG MILOSRĐA I MOLITVA
VEĈERNJE BOŢANSKOG ĈASOSLOVA…

…bit će u ponedjeljak, 27. travnja i 4. svibnja prije
veĉernje mise u crkvi u Podvinju, koja je od 18.00
sati. Početak molitve je, dakle, u 17.30 sati, a vodit
će ju pateri Spiritanci.
7. i 8. OD 13 UTORAKA SVETOM ANTUNU
Pozivamo na poboţnosti svetom Antunu na
sedmi / osmi od 13 utoraka, 28. travnja / 5.
svibnja u 18.00 sati u crkvu u Podvinju.
KREATIVNA RADIONICA LEPTIRIĆI…
…ima redoviti susret srijedom u 19.00 sati u
Vjeronaučnoj dvorani u Bukovlju.
SUSRET BIBLIJSKE SKUPINE…
…bit će u srijedu, 6. svibnja, nakon veĉernje
mise u dvorani pastoralnog centra u Podvinju.
Ove srijede 29. travnja NEĆE biti susreta.
SASTANAK ŢUPNE NOVINARSKE SKUPINE
Redoviti mjesečni redakcijski susret naše ţupne
novinarske skupine 'sveti Franjo Saleški' bit će u
petak, 8. svibnja u 20.30 sati u ţupnom uredu

SUSRETI MOLITVENIH ZAJEDNICA…
...“Novo Srce“, ponedjeljkom u 20.00 sati u
ţupnom pastoralnom centru u Podvinju;
...“Sveti Josip“, srijedom u 17.00 u crkvi sv.
Josipa u Bukovlju;
…“Plamen milosrĊa Boţjeg“, srijedom, nakon
večernje mise (u 18.30 sati) u crkvi u Podvinju.
ŢUPNO KLANJANJE I ISPOVIJED ĈETVRTKOM

Redovito ţupno klanjanje pred Presvetim, je
nakon večernje mise ĉetvrtkom u 18.30 sati.
Svećenici su na raspolaganju za ispovijed pola
sata prije mise.
KLANJANJE ZA MLADE PETKOM
Zbog odsustva ţupnika NEĆE BITI klanjanja za
mlade naredna dva tjedna. Slijedeće klanjanje bit
će u petak, 15. svibnja u 20.30 sati!
SASTANAK S RODITELJIMA PRVOPRIĈESNIKA
IZ PODVINJA, 8. SVIBNJA U 19.30 SATI

Sve roditelje prvopričesnika iz Podvinja,
Rastušja i Tomice pozivamo na obvezni susret
sa ţupnikom u petak, 8. svibnja u 19.30 sati u
dvorani ţupnog pastoralnog centra. Tom
prigodom dobit ćete sve informacije vezane uz
slavlje Prve pričesti.

SVIBANJSKE POBOŢNOSTI, SVAKIM DANOM U 17.15 SATI
"Marijina majčinska nazočnost podrţava kršćane i cijeli svijet", govori
nam Papa napominjući kako njezino djevičansko i majčinsko srce pod
posebnim djelovanjem Duha Svetoga "uvijek prati djelo svog Sina te
ide ususret svima, koje Krist prihvaća svojom neizmjernom ljubavlju".
Ako je Kristovo milosrđe neiscrpivo, onda je i neokaljano Marijino srce
"majčinski neiscrpivo". Tome srcu želimo se kao župna zajednica
zajednički utjecati kroz mjesec svibanj molitvom krunice, lauretanskih
litanija i marijanskih pjesama.
Kao župna zajednica okupljat ćemo se od ponedjeljka do petka tijekom svibnja na „svibanjske večernjice“
u 17.15 u našoj župnoj crkvi u Podvinju. Ovog prvog tjedna molit ćemo napose za naše ovogodišnje
prvopričesnike i njihove roditelje. Potičemo i vjernike naše tri filijalne crkve (Bukovlje/Vranovci, Rastušje i
Tomica) neka se organiziraju te već po tradiciji dođu u svoje crkve pod Marijine skute s krunicom u ruci.

RASPORED MISA I NAKANA ZA RAZDOBLJE OD 26. TRAVNJA DO 10. SVIBNJA 2015.
U ŢUPNOJ CRKVI SV. ANTUNA U PODVINJU
NEDJELJA, 26. TRAVNJA 2015.
4. VAZMENA / NEDJELJA DOBROG PASTIRA
Sveta Misa u 8.30 sati po nakani za
† Igora Buruša
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za
† Iliju Vukovića
PONEDJELJAK, 27. TRAVNJA 2015.
Sveta misa u 18.00 sati po nakani
1. jedne osobe, zahvalnica
2. za † Tomu Katavića

UTORAK, 28. TRAVNJA 2015.
Sveta misa u 18.00 sati po nakani za
† Stipu Jerkovića
SRIJEDA, 29. TRAVNJA 2015.
Sveta misa u 8.00 sati po nakani za:
1. † Vida, † Katu, † Peru i † Luciju Zeba
2. † Alena Tuteka
Sveta misa u 18.00 sati po nakani
jedne osobe, zahvala sv. Valentinu

RASPORED MISA I NAKANA ZA RAZDOBLJE OD 26. TRAVNJA DO 10. SVIBNJA 2015.
U ŢUPNOJ CRKVI SV. ANTUNA U PODVINJU
ĈETVRTAK, 30. TRAVNJA 2015.
Sveta misa u 18.00 sati po nakani za
1. † Matu i † Maricu Bilić
2. † Niku i † Maru Odobašić
PETAK, 1. SVIBNJA 2015. / Sveti Josip, radnik
Sveta misa u 8.00 sati po nakani za
† Antu i † Jurku Garić
SUBOTA, 2. SVIBNJA 2015.
Sveta misa u 8.00 sati po nakani za
† Luciju i † Marka Soldan
NEDJELJA, 3. SVIBNJA 2015. / 5. VAZMENA
Sveta Misa u 8.30 sati po nakani za
† Matijea (m) Brainovića
Sveta Misa u 10.30 sati ZA SVE ŢUPLJANE
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za
† Ivana Jankovića
PONEDJELJAK, 4. SVIBNJA 2015.
Sveta misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Elvisa Oreča
2. † Ivana i † Anu Crljen
UTORAK, 5. SVIBNJA 2015.
Sveta misa u 18.00 sati po nakani za
† Stjepana Martića

SRIJEDA, 6. SVIBNJA 2015.
Sveta misa u 8.00 sati po nakani za
† Jozu Opačka
Sveta misa u 18.00 sati po nakani za
† Stipu Šimića
ĈETVRTAK, 7. SVIBNJA 2015.
Sveta misa u 18.00 sati po nakani:
1. jedne obitelji
2. za † Matu Ćorluku
PETAK, 8. SVIBNJA 2015.
Sveta misa u 8.00 sati po nakani za
† Ivana i † Katu Marić i † Marijana Marića
SUBOTA, 9. SVIBNJA 2015.
Sveta misa u 8.00 sati po nakani za:
1. † Angelinu i † Jozu Ereš
2. † Franju, † Ivicu i † Darinku Ţugaj
NEDJELJA, 10. SVIBNJA 2015.
6. VAZMENA
Sveta Misa u 8.30 sati po nakani za
† Mariju Krajnović i † Sofiju Pintarić
Sveta Misa u 10.30 sati
ZA SVE ŢUPLJANE
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani jedne osobe

U FILIJALNOJ CRKVI SV. JOSIPA U BUKOVLJU
NEDJELJA, 26. TRAVNJA 2014.
4. VAZMENA / NEDJELJA DOBROG PASTIRA
Sveta misa u 8.00 sati po nakani
jedne osobe, na čast Isusove Muke
Sveta misa u 10.00 sati / slavlje Prve priĉesti,
po nakani za † Marka Mataića
PONEDJELJAK, 27. TRAVNJA 2015.
Sveta misa ZAHVALNICA u 18.00 sati za
prvopričesnike
UTORAK 28. TRAVNJA 2015.
Sveta misa u 17.00 sati po nakani za
† Jakova Jelavića (god)
PETAK, 1. SVIBNJA 2015.
Sveti Josip, radnik
Sveta misa u 17.00 sati po nakani za
† Ivanku i † Andriju Fogadić i † Branislava Ilića
U FILIJALNOJ CRKVI SV. ROŢARIJE U TOMICI
NEDJELJA, 26. TRAVNJA 2015.
4. VAZMENA / NEDJELJA DOBROG PASTIRA
Sveta misa u 11.30 sati po nakani za
† Mandu i † Franju Sojčić
NEDJELJA, 10. SVIBNJA 2015. / 6. VAZMENA
Sveta misa u 11.30 sati po nakani za
† Ivana, Dragutina i Miru (ţ) Krpota

NEDJELJA, 3. SVIBNJA 2015. / 5. VAZMENA
Sveta misa u 8.00 sati po nakani za
† Milicu, † Petra i † Stipu Mišić (god)
Sveta misa u 10.00 sati po nakani za
† Iliju i † Anicu Matić (god)
UTORAK, 5. SVIBNJA 2015.
Sveta misa u 17.00 sati po nakani za
† iz obitelji Sirovina
PETAK, 8. SVIBNJA 2015.
Sveta misa u 17.00 sati po nakani za
† iz obitelji Sirovina
NEDJELJA, 10. SVIBNJA 2015. / 6. VAZMENA
Sveta misa u 8.00 sati po nakani za
† Boţu Koverlicu (god)
Sveta misa u 10.00 sati po nakani za
† Niku Tomasa (god)
U FILIJALNOJ CRKVI SV. VIDA U RASTUŠJU
NEDJELJA, 3. SVIBNJA 2015. / 5. VAZMENA
Sveta misa u 11.30 sati po nakani za
† Vladu, † Josipa i † Mariju Brigljević;
† Matu, † Stjepana i † Tereziju Kokanović

SUSRETI I PROBE ŢUPNIH ZBOROVA
„Tko pjeva dvostruko moli“ - davno je rekao sv. Augustin. Gospodin obilno dijeli
svoje darove, talente…. Moţda je i tebi darovao lijepi glas, kojim bi mogao slaviti
Njega u jednom od naših zborova? Stoga, odvaţi se i pridruţi jednom od naših
ţupnih zborova koji imaju svoje probe prema ovom rasporedu:
o
o
o
o

Zbor 'sv. Antuna'; utorkom u 19.30 sati u crkvi ili u dvorani pastoralnog centra;
Zbor 'sv. Vinka'; ĉetvrtkom u 19.00 sati u crkvi ili u dvorani pastoralnog centra;
Zbor 'Duha Svetoga'; srijedom u 20.00 sati u dvorani pastoralnog centra;
Zbor 'svete Terezije' nedjeljom nakon mise u Bukovlju u 10.00 sati;

SVJEDOĈANSTVA BIVŠIH OVISNIKA,
NEDJELJA, 10. SVIBNJA
Udruga za borbu protiv ovisnosti "NE OVISNOSTI" nastala je 2003. godine na
inicijativu rehabilitiranih ovisnika i bavi se svim
oblicima borbe protiv ovisnosti. Kroz svoje
aktivnosti Udruga tretira ovisnosti o drogama i
drugim opojnim sredstvima, alkoholu te
kockanju/klađenju. Od početka djelovanja do
danas Udruga je prošla put razvoja od ideje grupe
entuzijasta do značajnog i priznatog društvenog
subjekta. U nedjelju, 10. svibnja pohodit će našu
ţupu skupina bivših ovisnika koji će tijekom misa
svjedočiti o svojoj borbi s ovisnošću. Pozivamo
vas, kupovinom njihovih rukotvorina nakon misa
podrţite hvalevrijedan rad njihove udruge.

HODOĈAŠĆE U LOURDES / OBAVIJEST O
POLASKU: 28. TRAVNJA U 05.00 SATI!
Polazak hodočasnika prijavljenih za hodočašće
u Lourdes je u utorak, 28. travnja u 05.00 sati
ispred ţupne crkve u Podvinju! Budite pred crkvom
barem 15 minuta prije, nemojte kasniti! Za
putovanje je potrebna vaţeća putovnica ili
osobna iskaznica! Ponesite slojevitu odjeću i
ugodnu obuću za hodanje, te potrebitu hranu i piće
za putovanje. Za sva dodatna pitanja nazovite
ţupni ured na broj telefona 461-410.

DAROVI ZA OBNOVU CRKVE U PODVINJU
U protekla dva tjedna prikupljeno je 640,00 kuna za obnovu ţupne crkve u
Podvinju. Darovali su: Ilija Karakaš, anonimni vjernici u škrabicu u crkvu. Dug za
izvršene radove sada je 41.312,00 kuna. Od srca hvala na svakom daru, sveti
Antun neka sve dobročinitelje prati svojim moćnim zagovorom.
PREŠLI U VJEĈNU DOMOVINU…
Otišli su pred nama u Vječnu domovinu:
RUŢA PRELOŢNIK iz Podvinja
(29.7.1935. † 20.4.2015.);
---------

DRAGO RUŢIĆ iz Rastušja
(4.2.1962. † 21.4.2015.)
Pokoj vječni daruj im, Gospodine…
Oţalošćenim obiteljima iskrena sućut…

ŢENIDBENI NAVJEŠTAJ
Sakrament svete ţenidbe ţele primiti
PETAR BODROŢIĆ SELAK,
sin Ivana i Pauline r. Pavetić iz Sl. Broda
i VALENTINA VIDAKOVIĆ,
kći Mirka i Ruţice r. Grgić iz Sl. Broda;

UREDOVNO VRIJEME ŢUPNOGA UREDA
UTORAK, SRIJEDU, ĈETVRTAK I PETAK od 8.30 do 11.00, i od 17.00 do 19.00 sati;
NE RADI: PONEDJELJAK, SUBOTU I NEDJELJU
Odgovara: Ţupa svetog Antuna Padovanskog, Podvinje ● e-mail:zupapodvinje@gmail.com● https://www.podvinje.org

