Za sve hitne slučajeve možete nazvati u bilo koje
vrijeme na broj župnog ureda: 2889-030
DO DALJNJEG NEMA SV. MISA S NARODOM. SVAKOG DANA BIT
ĆE SV. MISA U PREDVIĐENO VRIJEME NA PREDVIĐENU NAKA00
NU ALI BEZ NARODA. NEDJELJOM će u 10 iz naše crkve biti U-

ŽIVO PRIJENOS SV. MISE posredstvom Obiteljskog radija Ivanić-Grad.

Do daljnjeg su sve REDOVITE AKTIVNOSTI U ŽUPI OTKAZANE:
(Probe zborova, Pobožnost križnog puta-utorkom i petkom; Susreti: Poslanika, mladih, čitaća, ministranata, Bisera Očeva milosrđa, animatora); ŽUPNA KATEHEZA za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE.
Nastojmo kod kuće više moliti u krugu svoje obitelji. Nakana neka bude
obiteljska ali i opća-zajednička:
„Za zdravlje svih oboljelih od koronavirusa, za snagu zdravstvenim
djelatnicima i svima odgovornima u borbi s ovom pandemijom, da našu Domovinu i cijeli svijet poštedi trpljenja i smrti, a ispuni nadom u
pobjedu života!“
„Gospodine, oslobodi nas bolesti i straha, ozdravi naše bolesne, utješi njihove obitelji, podaj mudrosti odgovornima u vlasti, energiju i snagu liječnicima, medicinskim sestrama i volonterima, a preminulima vječni život”.

Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo, kako se još nikada nije čulo da si ti

ikoga zapustila koji se tvojoj zaštiti utekao, tvoju pomoć zatražio, tvoj zagovor zaprosio! Ovim pouzdanjem utječem se ja k tebi, Djevice djevica, k tebi, Majko, dolazim ja grešnik i uzdišem: nemoj, Majko Riječi Božje, prezreti riječi mojih, nego ih
milostivo poslušaj i usliši. Amen.

Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice.
Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli vazda oslobodi
Djevice slavna i blagoslovljena. Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu
izruči. Amen.
Izdaje: Župni ured Župe sv. Petra apostola, Park hrvatskih branitelja 3, 10 310 Ivanić-Grad tel/01/2889-030
Web: http://zupa-sv-petra-ig.hr/ e-mail: zupa.sv.petra.ap@gmail.com Tisak: Linea - Ivanić Grad

PASTORALNI LISTIĆ ŽUPE SV. PETRA, IVANIĆ-GRAD
Godina XXI.—broj 946. - 22. ožujka 2020.

Nedjelja, 22. 3. 2020.

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

Ode, umije se pa se vrati gledajući Iv 9 , 1-41
„Suočeni sa životnim okolnostima, nastalima zbog širenja bolesti COVID19, uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) u cijelome svijetu, u
Europi i u našoj Domovini, a pozorni na upute mjerodavnih služba, u svojoj
smo crkvenoj odgovornosti pozvani vjerničkim duhom razmatrati kako se
trebamo ponašati, što trebamo činiti iz ljubavi prema bližnjima i na koji način najviše pomoći potrebitima. Ujedno izražavamo zahvalnost medicinskomu osoblju i svima koji služe dobrobiti našega zdravlja i skrbi za bolesne.
Vrijeme kroz koje prolazimo je višeslojno vrijeme kušnje i otvara puno temeljnih pitanja. U korizmenome hodu jasnije vidimo da su kušnja ne samo
naša ljudska ranjivost i krhkost, nego i određena nužna ograničenja. Mi ta
ograničenja promatramo i nastojimo živjeti u svjetlu ljubavi koja je potrebna pred izazovima za osobnu i zajedničku odgovornost.
Znamo da u brizi jednih za druge, premda se javljaju osjećaji nesigurnosti i
bojazni, jačamo. Važna je svijest da postoje teškoće u kojima ne možemo
sami i nismo sami. Svatko je pozvan učiniti svoju dužnost i živjeti svoj poziv.
Štoviše, treba ugrađivati darove koje Gospodin daje da bismo rasli u ljubavi prema bližnjima. Ovo je prilika za razna
savezništva u dobru, u kojemu se u društvenoj zajednici trebaju povezati: ljubav prema
čovjeku, zdravstveni sustav, znanost, gospodarstvo i političke odluke.
U nama je snaga Božjega Duha koji nas tješi
i daje snagu. Osim toga, mi živimo sigurnost
nade u Kristu. Molitva sve to povezuje u pouzdanju i po njoj smo dionici čudesnih djela. Svemogućemu Gospodinu koji nas obnavlja u svojoj ljubavi preporučujemo svoje slabosti i molimo ga za nadvladavanje zla i blagoslovni mir u našoj domovini Hrvatskoj.“
+ Josip kard. Bozanić, v.r.

4. korizmena nedjelja
Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije
u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19
Svjesni sadašnjih zahtjevnih okolnosti, a kao dionici odgovornosti za zdravlje i
život vjernika i drugih građana, te u skladu s najnovijim mjerama Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva
zdravstva, mi, biskupi Hrvatske biskupske konferencije, donosimo privremene
mjere koje stupaju na snagu u petak, 20. ožujka 2020. i traju do drugačije odluke.
1. Da bi se izbjeglo širenje bolesti COVID-19 i očuvalo zdravlje stanovništva, sve se svete mise, slavlja sakramenata, sakramentala, pučke
pobožnosti, župna slavlja i drugi događaji i svi sastanci otkazuju do
daljnjega, kako unutar zatvorenih prostora tako i na otvorenim prostorima.
2. Svećenici neka slave svetu misu bez sudjelovanja zajednice, a u
skladu s odredbama Rimskoga misala upotrijebit će se oblik „Reda mise bez naroda“. Neka istodobno žarko ustraju u molitvi Časoslova i razmatranju, prinoseći
prošnje za Božji narod i sav svijet.
3. Dijecezanski biskupi, sve do opoziva, vjernike u Hrvatskoj oslobađaju obveze sudjelovanja na nedjeljnoj i blagdanskoj svetoj misi.
Neka vjernici ovu obvezu zamjene molitvom, postom, dobrim djelima,
čitanjem Božje riječi, molitvenim sudjelovanjem u prijenosu euharistijskoga i drugih slavlja, prenošenih putem radija, televizije i drugih
elektroničkih sredstava. Neka se tijekom prijenosa euharistijskog
slavlja posebno združe primanjem duhovne pričesti.
4. Potrebno je vjernicima, napose djeci, mladima i obiteljima posredstvom elektroničkih medija omogućiti pristup katehetskim i drugim duhovnim sadržajima.
O tome, neka po odredbi dijecezanskih biskupa, skrbe katehetski uredi ili druga
tijela i službe koje su na pomoć župnicima u njihovu pastoralnom djelovanju.
5. Neka crkve za vrijeme trajanja epidemije budu otvorene isključivo
pod sljedećim uvjetima:
a) crkve su otvorene samo za osobnu molitvu zdravih vjernika koji su bez simptoma akutne plućne bolesti;
b) u crkvi istodobno smije biti prisutno najviše deset osoba pazeći pritom da
razmak između osoba bude barem 2 metra;
c) crkva otvorena za vjernike mora imati stalno otvorena vrata, uz mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja.
6. Slavlje sakramenta ispovijedi i bolesničkoga pomazanja ne može se slaviti do
daljnjega, osim u smrtnoj pogibelji.
7. Slavlja kršćanskih sprovoda dopuštena su uz strogo pridržavanje
zdravstvenih i sigurnosnih uputa mjerodavnih državnih institucija.
Pokojnici će biti sprovedeni i pokopani u prisutnosti najbliže rodbine,
a mise za pokojne bit će slavljene nakon ukidanja ovih mjera.
8. Bolnički kapelani i svećenici koji pastoralno skrbe u staračkim domovima i
drugim sličnim ustanovama trebaju slijediti upute spomenutih ustanova za prevenciju infekcija.

Misne nakane u tjednu od 23. ožujka do 29. ožujka
DAN

MISNA NAKANA

PON 23.3.

1900 † Milka Švec, ob. Švec
† Ob. Vukošić, Bili; Milka Topalović

UTO 24.3.

1900 † Marica i Miško Birt

*Na nakanu

† Željko, Stjepan i ob. Cundić

SVETAC DANA
Rebeka, Dražen
Katarina Švedska
*Za duše u Čistilištu

SRI 25.3.

1900 † Marijan Ćosić

ČET 26.3.

1900 † ob. Štefčić i Bočkor

Emanuel

PET 27.3.

1900 † † Gordan, Momčilo i Marica Puran,

Klaudija

†Valent Cerovec

Za sve naše obitelji

SUB 28.3.

1900 † Ruža Horvat i Gordana Tupek

NED 29.3.

900 † Anđa Bojanić
1100 župna PRO POPULO
1900 † Ivan Cepetić, ob.Cepetić,

BLAGOVIJEST

† Anđa Ćavar

Renata, Sonja
V. KORIZMENA
NEDJELJA

Ružica i Stjepan Švec

9. Nad/biskupijski, župni i drugi crkveni uredi te crkveni arhivi ostaju zatvoreni

do daljnjega. Vjernici se mogu obratiti navedenim ustanovama isključivo telefonom ili elektroničkom poštom.
10. Katolički vrtići, škole i druge odgojno-obrazovne i dobrotvorne ustanove dužne su slijediti upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda
za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
11. U crkvenim ustanovama u kojima živi više osoba, kao što su svećenički domovi, redovničke kuće, sjemeništa, neka se ograniče izlasci i kontakti s posjetiteljima
izvana.
Svećenici i ostali pastoralni djelatnici neka objave ove upute u župnim časopisima,
oglasnim pločama ili na web-stranicama.
Podsjećamo vjernike da nam je svima kršćanska dužnost posvjedočiti solidarnost i
učiniti sve da bi se spriječilo širenje virusa. Pretvorimo ovu krizu u prigodu da, unatoč ovoj kušnji, u nadi budemo radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani
(usp. Rim 12,12).
Neka molitva, post i djela ljubavi ostanu obilježje ovoga korizmenog vremena, a
molitva za zdravlje i blagoslov našega naroda i drugih hrvatskih građana u ovom
izazovnom vremenu neka bude ustrajna.
Moleći zagovor Blažene Djevice Marije, Zdravlja bolesnih, u Gospodinu vas pozdravljamo.
BISKUPI HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE
Zagreb, 19. ožujka 2020.

