KUD „OSIJEK 1862“: PJEVANA MISA U ČAST KRISTU-SVEĆENIKU
U nedjelju, 13. svibnja pjevanje na večernjoj misi u 18.30 predvodit će članovi
reprezentativnog KUD-a „Osijek 1862“ (zbor i tamburaški orkestar) odjeveni u narodne
nošnje svih krajeva Hrvatske. Dođite kako bismo zajedno sudjelovali u molitvi i pjesmi
zajedno s 50-ak mladih ljudi koji se bave tardicijskom kulturom našeg naroda. Nakon
svete mise oni će izvesti kratki plesni program ispred naše crkve.
SUSRET MLADIH naše župe petkom u 20.00 sati.

ŽUPNI LISTIĆ

ŽUPA SVETOG JOSIPA RADNIKA
OSIJEK 5
BR. 16/2018.

Naši krštenici:
Noa Koren , sin Vedrana i Nikoline r. Martinov: krštenje 06.05.
Marino Mikić-Vučak, sin Maria i Ana-Marije r. Matić krštenje 13.05.
Molimo za njih, njihove roditelje i kumove.
Naši pokojnici:
+ Ljubica Staničić (1930.) pokopana 4.05. Pokoj vječni daruj joj Gospodine.
MISNE NAKANE :
6. VAZMENA NEDJELJA, 6.05.2018.
8.30 ZA ŽUPLJANE
9.30 (Filipovica)
+Zlata i Stjepan Rusan
10.30 +Pavo Matošević i +ob. Lukić
18.30 +Jozo Antunović
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
ČETVRTAK

Petak
Subota

18.30 na nakanu
18.30 +Regina i Branko Leko
18.30 +Marija Jelušić
UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO (SPASOVO)
8.30 +Ivan i Stjepan Eper
18.30 +Josip Antunović i +ob. Pinter
18.30 +ob. Bogdanić i Plavšić
7.30 +Slavko Žuženić

7. VAZMENA NEDJELJA, 13.05.2018.
8.30 ZA ŽUPLJANE
9.30 (Filipovica) +Dario Korman
10.30 +Vera Zubaj
18.30 +Drago, Imra i Eva Farkaš (pjeva KUD„Osijek 1862“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------—–——————RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA:
PRIJEPODNE od utorka do subote: 9.00-11.00; POSLIJEPODNE: utorak i četvrtak od
17.00 do 18.00
Nedjeljom, ponedjeljkom I blagdanom ured ne radi. Tel: 274–202;
e-mail: josipradnik5@gmail.com; www.josipradnik.hr

NEDJELJNA MISAO (usporedi: Iv 15, 9-17)
Zbog naše ranjene ljudske naravi teško je razumjeti, a napose ostvarivati današnje
Evanđelje. Riječ je o ljubavi, pojmu koji je danas toliko izrabljen, iznakažen, krivo
protumačen. A ljubav je nerazumljiva i izvan svake pameti. Danas nam Isus upućuje
riječ: „Ostanite u mojoj ljubavi“. Ostati u njegovoj ljubavi znači čuvati njegove zapovijedi. Čuvati znači vršiti. Opet djela! Znači li to da me Isus prestaje voljeti kad griješim?
Naravno da ne. On i dalje ljubi, no ja sam sebe sam isključio iz te ljubavi. Uzor ljubavi je
Isusova ljubav – čista, bez koristoljublja, požrtvovna do žrtve života. Pokazala se u svoj
svojoj veličini u umiranju Sina Božjega na križu. Nije morao trpjeti i umrijeti, nego je
htio. To je ljubav! Poručuje nam da i mi tako ljubimo jedni druge. Ne škrtarite na
dobroti, ne štedite na ljubavi, imajte osjećaja jedni za druge, ne okrećite glavu od
bližnjeg u potrebi, odbacite svaku sebičnost. Ljubav je u srži naše kršćanske vjere. Ona
daje smisao našim molitvama, pobožnostima, slavljenjima sv. mise. Ako u našem
životu nema ljubavi, svaka molitva je uzaludna, svaki dolazak na sv. misu je gluma.
Svako koristoljublje ubija ljepotu života. Kad bi narod vodili ljudi koji ga vole, sve bi bilo
drugačije. Kad poslodavac voli svoje radnike, onda oni neće ostati bez plaće i neće se
osjećati poniženo. Kad radnik voli svoj posao i poduzeće koje ga hrani, onda radi
marljivo i pošteno, cijeneći poslodavca. Kad vjernik voli Boga, onda rado moli, a sv.
misa nije opterećenje koje treba što prije „odraditi“. Kad supružnici vole jedno drugo,
onda se uvijek nađe snage za opraštanje i novi početak. Ljubav nestaje tamo gdje se
pojavi interes, gdje glavna motivacija djelovanja nije dobro drugoga nego moja korist. I
još nešto: nisu nam prijatelji samo oni koji su nam simpatični i koji isto misle i govore
kao mi. Lako je biti prijatelj nekome tko ti odgovara. Svatko je naš prijatelj ako mu
svjedočimo i pripopćavamo Božju ljubav. Zato, ako činimo i male korake ljubavi u
prihvaćanju drugoga, davat ćemo im u malim dozama komadiće svog života i tako
ostvarivati Kristovu zapovijed ljubavi. Zato, pokušaj svakog čovjeka barem malo učiniti
prijateljem kako bi ostao u Božjoj ljubavi. Jer, ako kažeš: „zadovoljan sam sa samim
sobom, svidio sam se samom sebi“ ...tada si propao.
OBAVIJESTI - SUSRETI I PROBE PREMA UOBIČAJENOM RASPOREDU
SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – Najljepši mjesec u godini posvećen je Blaženoj Djevici
Mariji te će i ove godine biti obilježen „Svibanjskim pobožnostima“ počevši od 1.
svibnja te nadalje svake večeri (osim subote) u 17.55 sati.

06.05.2018. – 13.05.2018.

