VRPOLJE – raspored Sv. Misa i nakane

Ponedjeljak, 13. 6.–sv. Antun Padovanski, bl. Gerard, Antonija, Toni-19:00 h
- Na nakanu za zdravlje ; U zahvalu sv. Antunu – obitelj Cindrić
klanjanje
Utorak, 14. 6.– sv. Elizej, prorok, sv. Metod I. Car., Zlatko, Zdravko-19:00 h
- † Ivan i Venka Milić ; Za blagoslov i zdravlje – Toni Tandara
klanjanje
Srijeda, 15. 6. – sv. Vid, sv. Bernard Men., sv. Amos, prorok, Vito - - 19:00 h
- † Nikola, Ivica i Pavle Vlašić ;
klanjanje
- † Marija i Valentin Gašpić, Milan, Rosa i Josip Larma i u zahvalu za zdravlje
Četvrtak, 16. 6. –Presveto Tijelo i Krv Kristova-TIJELOVO, Aurelije 10:00 h
- Na nakanu ; † Terezija Ercegović
- Poslije sv. Mise Tijelovska procesija Petak, 17. 6. – sv. Grgur Barbarigo, sv. Rainer, Nevenka, Laura - - - - -19:00 h
-† Stjepan Kulaš ; pok. iz ob. Marić i Ražnjević
-klanjanje
Subota, 18. 6.– sv. Marko i Marcelijan, sv. Elizabeta Sch., Ljubomir, - -08:00 h
- pok. iz ob. Vuksan i Fajdetić ; † Pavao i Milka Ančić
12. Nedj. kr. go., 19. 6.–sv. Romuald, sv.Garvazije i Protazije-08:00 i 11:00 h
- 08:00 h – † Ivan Cindrić ; † Anđa Mandarić
- 11:00 h – Za župljane (Pro Populo)
ČAJKOVCI – raspored Sv. Misa i nakane
Četvrtak, 16. 6. - TIJELOVO - Brašančevo- - - - - - - - - - - - - - - - - - -08:00 h
- † Stjepan i Jula Nađ ; † Mihaela i Tonka Marić
- Poslije sv. Mise Tijelovska procesija 12. Nedjelja kroz godinu, 19. 6. – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -09:30 h
- † Anka Šekerija ; † Mara i Marijan Zelić
Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove- TIJELOVO
Naša vjera u Krista, koji je prisutan pod prilikama kruha i vina, temelji se na samim
Isusovim riječima koje je govorio dok je bio među svojim učenicima. Crkva nas poziva da o njima razmišljamo: „Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina
Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i
pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje
jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni
ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj
koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj
koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke“ Isus na Poslijednjoj večeri čini pretvorbu i daje učenicima kruh i vino tražeći od njih da to njemu
čine trajno u spomen. Prva zajednica vjernika, a to je nastavila Crkva sve do danas
i to će činiti do konca vremena i svijeta, svaki dan slavi sakrament euharistije i tako odgovara na Kristovu zapovijed. Kao vjernici pozvani smo da što je više moguće, a nedjeljom smo obvezatni, doći na svetu Misu i sudjelovati u euharistijskom
slavlju kako bismo bili dionici samoga Krista koji nam se u svakoj svetoj Misi ponovno daje i lomi na otkup grijeha cijelog svijeta.

O b a v i j e s t i za V r p o l j e
Čišćenje i uređenje crkve – u subotu, 18. 6.
Marija Čaklović, Ivana Čaklović, Laura Devčić
Svete Mise - Iduće nedjelje redovito svete Mise u 8 i 11 sati. U četvrtak, na
svetkovinu Tijelova, sv. Misa u 10 sati, u subotu ujutro u 8 sati. Preko tjedna sv.
Mise u 19 sati.
Blagdan sv. Antuna Padovanskog – Sutra, u ponedjeljak, je blagdan sv. Antuna,
sv. Misa je u 19 sati. Na sv. Misi biti će blagoslov ljiljana i ostalog cvijeća, te
antunovski blagoslov djece.
Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove - Tijelovo – u četvrtak je svetkovina
Tijelova. Sv. Misa u 10 sati, poslije sv. Mise procesija. Procesija će se kretati kao i
svake godine do 4 postaje (sjenice)
Euharistijsko klanjanje - Redovito svaki dan poslije večernje sv. Mise. U četvrtak
je klanjanje Presvetom tijekom cijele procesije.
Čitači - Proba za čitače u nedjelju pola sata prije podnevske sv. Mise.
Ministranti - Susret u srijedu nakon sv. Mise. Proba i raspored za Tijelovo.
O b a v i j s t i za Č a j k o v c e
Čišćenje i uređenje crkve –u subotu, 18. 6.
Anđa Gagulić, Kata Havrlišan, Ivanka Novoselović
Svete Mise –iduće nedjelje sveta Misa redovito u 9:30 sati i u četvrtak, na
svetkovinu Tijelova, u 08:00 sati.
Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove - Tijelovo – u četvrtak je svetkovina
Tijelova. Sv. Misa u 8 sati, poslije sv. Mise procesija.
O b a v i j e s t i za ž u p u
Dječji zbor - Djeca animiraju sv. Misu sutra, na blagdan sv. Antuna
Susret hrvatske katoličke mladeži - U Bjelovaru 17. rujna 2022. godine održat će
se susret Hrvatske katoličke mladeži pod geslom: „ Gore srca“. Na susret se
mogu prijaviti mladi od 14 do 30 godina. Prijave do 08. 08. 2022.
Kada se ispunilo vrijeme objave, dobri Bog – Stvoritelj svega poslao je Sina svoga, našega Otkupitelja, Isusa, da nas pouči u vjerničkoj istini. Kada je Isus dovršio sve što je imao učiniti na Zemlji, želio je da i mi postanemo dionici Kraljevstva Božjeg. Zato nam je obećao poslati Duha istine koji će nas upućivati u svu
istinu. Od toga vremena ispovijedamo vjeru u Stvoritelja, ispovijedamo vjeru u
Otkupitelja; ispovijedamo vjeru u Darovanoga Duha Svetoga. Jedan je Bog Otac
Stvoritelj neba i zemlje; jedan je Jedinorođeni Sin, Isus po kojemu smo spašeni i
otkupljeni; jedan je Dar: Duh Sveti koji će nas upućivati u svu istinu. Kao krštenici u ime Isusovo, vjerujemo da je samo jedan pravi Bog, koji je vječan i neizmjeran, koji je svemoguć, nepromjenjiv i neizreciv. - Vjerujemo u Presveto
Trojstvo: vjerujemo u Boga Oca – Stvoritelja neba i zemlje; vjerujemo u Isusa
Krista - Otkuipitelja, jedinorođenog Sina Božjega; vjerujemo u Duha Svetoga,
koji izlazi od Oca i Sina i koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi.

Molitva svetom Antunu
Uputimo svemogućem Bogu svoje molitve da nas po zagovoru svetog Antuna,
obdari svojom milošću i milosrđem.
Slavni sveti Antune!!
- Svetim i moćnim zagovorom kod Boga mnoge si sačuvao od zla. Probudi naše duše iz nemarnosti na gorljiv kršćanski život da napredujemo u mudrosti i
milosti pred Bogom i ljudima.
Pouzdani sveti Antune!
–Tebi je Gospodin udijelio neizrecivu milost da na svoje
je ruke primiš dijete Isusa.
Blagoslovi našu djecu, pomogni im da rastu u vjeri i razboritosti,, brani ih od svakog zla duše i tijela.
Čudotvorni sveti Antune!
– Ti si čudesno iscjeljivao udove i oslobađao od svih boli. Spoji
poji sa Crkvom njezinjezi
ne udove otrgnute zbog bezboštva i raznih poroka. Čuvaj
vaj nas duhovno i tjelesno
zdrave, postojane u jedinstvu vjere i ljubavi.
Dragi sveti Antune!
–Tvojim
Tvojim zagovorom sve molitve i mladih i starih bivaju uslišane. S pouzdanjem
preporučamo se tvom zagovoru kod Boga. Daj da u obiteljima
ma vlada
vla mir i sloga,
zajedništvo
dništvo i radost, suradnja i ljubav, i da svi vjerno služe Bogu.
Blagi sveti Antune!
– Čuvaj nas od svih opasnosti koje nas okružuju u životu. Izmoli
li nam milost da
sretno i radosno koračamo ovozemaljskim putovima, te dođemo
mo u vječnu domovinu.
Ljubljeni sveti Antune!
– Ti si svetac cijelog svijeta. Neka se tvojim zagovorom Božje Kraljevstvo još vivi
še širi po svijetu i donese utjehu i mir, i ljubav u spasenje svakom čovjeku.
Istinska dobrota:
Mudrost i ljubav djece iz afričkog plemena posramila cijeli svijet!
Jedan misionar predložio je igru djeci iz jednog plemena u Južnoj Africi.
Af
Naime,
on je stavio košaricu punu voća pored jednog stabla i rekao djeci da će onaj koji
prvi dotrči do košarice osvojiti to voće. Djeca su pristala na igru. Međutim, kada
im je misionar dao znak da počnu trčati, sva djeca su se uhvatila za ruke i trčala
zajedno, a onda su sjeli oko košare i zajedno uživali u tom voću. Kada ih je izneizne
nađeni misionar upitao zašto
ašto su trčali zajedno, kada je jedan od njih mogao pobipobi
jediti i sam osvoji sve voće, oni su mu odgovorili:
“Kako jedan od nas može biti sretan, ako su ostali tužni?”





Sveto Evanđelje po Ivanu
(Iv 16, 12-15)
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Još vam mnogo imam kazati, ali
sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam
ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vava
ma. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«
- Isus nam je pokazao svojim životom i naviještanjem da je istina sadržaj koji doladola
zi od Oca – vrela sveg života, koji razumijevamo snagom Mudrosti i darujemo dada
lje u Ljubavi. Temeljna istina života je da je Bog bio darežljiv i nije nam uskratio
ništa od svega što je i što posjeduje. Bila koja misao i ideja, stav ili čin koji ne bi
odgovarali ovom trojstvenom polazištu, bili bi samo izobličena ideja ili teorija koja
previđa sve činjenice, te kao takva ne može izreći istinu o životu. Trojstvo je ključ
spoznaje sve istine, jer je za Trojstvo istina stvar dinamizma zajedništva. Sve što
ima Otac, to daje Sinu, te tako i Sin ima sve što je Očevo. Ali sve to ima i Duh
Sveti koji uzima od Sina i daje Crkvi. Tražiti istinu života znači tražiti Trojstvo,
kao što tražiti Trojstvo znači tražiti istinu. Gospodin Isus nam je svojim služenjem
priuštio da tu istinu otkrijemo, da je spoznamo i da u svjetlu nje otkrijemo istinu o
sebi, to jest da vidimo kako bez istine o Trojstvu ne možemo znati ništa bitnoga nini
ti o sebi samima. A kad je trojstveni Bog već bio toliko velikodušan da nam je dada
rujući sebe podario istinu o nama, nastojmo je primiti i obogatiti se puninom istine
u svjetlu koje će nam zasjati i naša istina.
istina Nakon toga svjedočenjem trojstvene istine proslavljajmo Presveto Trojstvo iz kojega nam izvire sva istina o daru života,
spoznaje i ljubavi. Ucijepimo u svoj život trojstvenu istinu i budimo slika trojstvetrojstve
nih odnosa i prava
rava proslava živoga Boga svojim životom, mudrošću i ljubavlju.
(iz razmišljanja dr. Ivana Bodrožića)



