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LJETNO RADNO VRIJEME  ŽUPNOG UREDA 
UTORKOM i PETKOM  od 1700 do 1845 

To je vrijeme predviđeno za upis sv. Misa, izdavanje potrebnih  

potvrda (potvrdnica, posvjedočenja ili Krsnog lista), upis vjenčanja, 
krštenja, sprovoda, dogovor za razgovor i sl. 

Za sve hitne slučajeve u bilo koje vrijeme. 

Broj župnog ureda: 2889 - 030 

PONEDJELJAK: redovito čišćenje crkve nakon večernje mise;  

SRIJEDA: 1715 Sastanak Marijine legije;  

ČETVRTAK: redovito Euharistijsko klanjanje nakon mise;  
SUBOTA: 11.00 MISA ZAHVALNICA za doživotne zavjete s. M Kristine 
Injić. Pozivamo sve koji su u mogućnosti doći. Da zahvalimo na daru  
Poziva, hrabrosti odaziva i mudrosti življenja. 
NEDJELJA: Velika Gospa Hodočašće u Kloštar Ivaniću.  
  Svećana Misa u 11.00. Poslijepodne u 18.00. 

Molitva  

blaženoj Mariji od Propetog Isusa Petković 

Vjerni Oče, u svojem neizmjernom milosrđu htio si, 
da Krist za nas trpi sramotu križa, da nas njegovom 

sinovskom poslušnošću oslobodiš od vlasti Zloga.  

Udijeli nam da iskusimo žarku ljubav prema Kristu i 
Crkvi, koja je obilježila život i djela tvoje Službenice 

Mariji od Propetog Isusa. Dopusti nam, da se raduje-
mo plodovima milosti koji izviru iz drveta Spasiteljeva 

slavnog križa, da mognemo zajedno sudjelovati u tvo-

joj vječnoj slavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.  

 21.08.2021. Hodočašće na Mariju Bistricu 

 - cijena karte 50,00 kn 

 Hodočašće po Jadranu od 17.-19.09.2021.  

 - program potražite u sakristiji ili župnom uredu. 

 

 

    PASTORALNI LISTIĆ ŽUPE SV. PETRA, IVANIĆ-GRAD 
Godina XXII. - broj 1015. -  8.8.2021. 

U ono vrijeme: Ž idovi mrmljahu protiv Isusa s to je rekao: »Ja sam kruh 
koji je sis ao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznaje-
mo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sis ao sam s neba?’«Isus im 
odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! Nitko ne moz e doc i k meni ako ga 
ne povuc e Otac koji me posla; i ja c u ga uskrisiti u posljednji dan. Pisa-
no je u Prorocima: Svi c e biti uc enici Boz ji. Tko god c uje od Oca i pouc i 
se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on 
je vidio Oca. Žaista, zaista, kaz em vam: tko vjeruje, ima z ivot vjec ni. Ja 
sam kruh z ivota. Oc evi vas i jedos e u pustinji manu i pomrijes e. Ovo je 
kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh z ivi 
koji je s neba sis ao. Tko bude jeo od ovoga kruha, z ivjet c e uvijeke. 
Kruh koji c u ja dati tijelo je moje – za z ivot svijeta.«  

Iv 6, 41-51  

Ja sam kruh života koji siđoh s neba  



19. nedjelja kroz godinu 

 

Danas kao i posljednjih nedjelja liturgija Crkve stavlja nam na stol Riječi dijelove Ivanovog evanđelja s bes-

jedama o kruhu. I danas kao jeku od prethodne nedjelje ponovno čujemo Isusove riječi : „Ja sam kruh živi 

koji je s neba sišao.“ Zašto smo prekinuli niz čitanja Markovog evanđelja? Zašto odjednom posljednjih 

nedjelja i danas Ivanovo evanđelje?  

Crkva nam naime u liturgiji riječi opet svraća pozornost na središnje otajstvo od kojega ona živi - ono srce 

koje svakodnevno kuca životom i iznova napunja svoje vjerne snagom da bi mogli nastaviti dalje kroz život, 

a to je presveta euharistija.  

Na početku evanđelja čitamo kako Židovi mrmljaju protiv Isusa. Isusov govor već s početkom njegovog 

javnog djelovanja kod mnogih nailazi na otpor. Tako je to s Božjom riječi. U prvom pak čitanju koje nas 

vraća 9 stoljeća prije rođenja Krista (1Kr 19, 4-8) susrećemo pak proroka Iliju koji je u bijegu pred zloglas-

nom kraljicom Izebelom, a koja ga progoni zbog imena Gospodnjeg. I danas, priča kao da se ponavlja. Sva-

ki onaj koji želi ići putem Gospodnjim trpi na neki način. To trpljenje ide od same obitelji ili pojedinih čla-

nova koja možda ne mogu prihvatiti i razumjeti da je netko iz obitelji vjernik, a nerijetko se događa i u 

društvu – na poslu, među znancima, prijateljima kojima je teško prihvatiti vjernika u svojoj sredini pa gle-

daju istoga kao bijelu vranu, čude se i možda mrmljaju poput onih Židova s početka današnjeg evanđelja. 

Onome koji živi s Bogom teško je, bilo mu je teško i bit će teško. No, u teškoći Bog svojih ne ostavlja. On ih 

vjerno prati, šalje im svoje anđele i daje im sve što je potrebno da bi se teškoće nadvladale. Kao što i dana-

šnji psalam govori: „Anđeo Gospodnji tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi.“ (Ps34)  

Tako je i prorok Ilija doživio da je u trenutku kad mu je bilo najteže i kad je poželio umrijeti Bog za njega 

pripremio hranu. Nije to nikakvo obilje hrane već kruh i malo vode. Anđeo ga je taknuo i rekao mu da 

jede. No nakon što se najeo kruha i vode, on je legao spavati. Anđeo ga ponovno budi i govori mu da jede 

jer je pred njim dalek put. I upravo ovdje Bog nagoviješta kruh euharistije kao i na mnogim drugim mjesti-

ma Staroga zavjeta. A svaki onaj koji slijedi Isusa nužno je na putu. Radi se naime o duhovnom putu, a ovaj 

zemaljski život nije ništa drugo doli put, jedan most kojega treba prijeći jer kako veli sveti Pavao: „Naša je 

Domovina na nebesima.“ (Fil 3,20) Ipak put do nebeske domovine nije lak. Uvijek će se naći mnoštvo pre-

preka koje će nas pokušavati omesti i spriječiti da dođemo do Boga. Dogodit će se vjerojatno i nama kao i 

Isusu kad čujemo komentar: „Znamo mi njega. Pa on je tu odrastao s nama. Što će nam on ili ona sada 

govoriti!“  

Ipak, Bog nam daje hranu, duhovnu hranu za život 

vječni, kruh za život svijeta. To nije hrana propad-

ljiva i za prolaznost već za vječnost. Stoga primaju-

ći euharistiju mi primamo dio Vječnoga za 

vječnost. Pričest nas dakle čuva za život vječni. 

Imajući pred očima vječnost vjernik prevladava 

sve poteškoće. Ne obazire se na dnevne komenta-

re oko sebe. On nije slučajni prolaznik ovim svije-

tom, ne hoda „turistički“ kroz život već hoda po-

put hodočasnika koji zna gdje ide, tko ga vodi i 

zašto hodočasti.  

 

Ja sam kruh života... 

Misne nakane u tjednu od 9. do 15. kolovoza 2021. 

DAN MISNA NAKANA SVETAC DANA 

PON 9.08. 1900 † Goran Husarić Sv. Terezija B. od Križa 

UTO 10.08.  1900 † Lovro Kasalo, Luca i Augustin Šarić, 
Slavica Velić i Ana Brekalo 
†  
 

Sv. Lovro 

† †  

SRI 11.08. 1900 † Jana Vidak Sv. Klara Asiška 

ČET 12.08. 
1900 † Vjekoslav Perinić, Branko Vojnović, 
Milan Bandić, Grgo Plenković 

Sv. Ivana F. de Chantal 

1900 † Mladen i Stjepan Gajski, ob. Šiftar i 
Kovačić 
† Marija i Božidar Golner 

Sv. Poncijan PET 13.08. 

† Luka Matić †  

SUB 14.08. 1900 † Božica Tučkorić Sv. Maksimilijan Kolbe 

NED 15.08. 

800  † Iva i Ante Pavić 

1000  župna PRO POPULO 
1900 † Ivan Lešković 

XX.  NEDJELJA KROZ  

GODINU 

Uznesenje B. D. Marije 

Prisjetimo se što nam u jednom stihu kaže tijelovska posljednica: “Anđeoske eto hrane, putnici se njome 

hrane, to je kruh za odabrane, ne daje se svijetu zlom.“ Ne smetnimo dakle s uma da smo putnici. Putnik 

se mora putem krijepiti i s vremena na vrijeme odmoriti. Zato nam je euharistija i dar i okrjepa i odmor 

duše na životnom putu. Uz Isusa se odmaramo kao što je Ilija odmorio na putu bježeći prema Horebu, a 

Bog mu je providio hranu. Ipak, ne zaboravimo, anđeo ga potiče da jede, ali da ne ostane na tom mjestu 

već da nastavi dalje prema Horebu, svetom brdu gdje je na koncu susreo Boga koji mu se objavio u šapatu 

laganog i blagog lahora. 

Lijepo je znati da je naš zemaljski put prema vječnosti put zajednice, Božje obitelji, a to je Crkva. Bog će 

nam uvijek providjeti braću i sestre koji će dijeliti s nama teškoće puta, ali i radost bratskog zajedništva. 

Stoga i Pavao poziva u današnjoj poslanici: „Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u 

ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.“ Ako ne 

hodimo u ljubavi, idemo pogrješnim smjerom jer i sama euharistija nije ništa drugo doli vrhunac Božje 

ljubavi prema nama.  

Blaženi Carlo Acutis, nedavno proglašeni blaženik rekao je: „Euharistija je moja autocesta za nebo.“ Stoga 

je vjernik ipak radosni hodočasnik koji zna da ga na završetku čeka Očeva kuća i vječna euharistija radosti 

u zajedništvu s Bogom, Blaženom Djevicom Marijom i svima svetima. Pristupimo dakle Kruhu živomu u 

ovom životu da bismo živjeli u vječnosti te da bismo jednom o Danu Gospodnjem ustali na vječnu radost. 

U sluc aju krivo  napisanog imena ili prezimena u nakani javite nam prije mise da bismo mogli ispraviti!  


