Treća nedjelja kroz godinu - C
27. siječanj 2018.
Informativni listić župe, godina 15. broj 4.

Evanđelje: Lk 1,1-4; 4,14-21
Početak svetog Evanđelja po Luki
Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među
nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od
sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I
uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu
proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: »Duh Gospodnji
na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti
sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu
milosti Gospodnje.« Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi
bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«
Riječ Gospodnja.
TUMAČENJE EVANĐELJA
Pouzdana vijest o onome što se dogodilo
Na početku svoga evanđelja Luka obrazlaže vrlom Teofilu, zašto je sastavio
izvješće o Isusovom životu. Radi se o pouzdanom opisu svega onoga, što se dogodilo
radi našega spasenja po Isusu Kristu. Stoga je Luka temeljito istražio i pitao različite
svjedoke koji su vidjeli i slušali o događajima.
Dvije tisuće godina nakon Kristova rođenja mi smo upućeni na izvore i svjedočanstva, kojima možemo vjerovati. U Lukinom evanđelju ali i u drugim evanđeljima približava nam se povijest spasenja, da se otvorimo u vjeri za Boga i njegovu riječ.
Drugi vatikanski sabor objašnjava u dogmatskoj konstituciji "Dei Verbum" – o božanskoj objavi u br. 19.: "Sveta Majka Crkva čvrsto je i s najvećom postojanošću držala i drži četiri navedena Evanđelja, kojih povijesnost bez sustezanja tvrdi, vjerno predaju ono što je Isus, Sin Božji, dok je živio među ljudima, za njihovo vječno spasenje
zaista učinio i učio sve do dana kad je bio uzet (usp. Dj 1, 1-2). Apostoli su dakako,
poslije Gospodinova uzašašća, ono što je On bio rekao i učinio predali svojim slušateljima s onim punijim razumijevanjem koje su sami – poučeni slavnim događajima
Kristovim i svjetlom Duha istine –uživali. A sveti su pisci napisali četiri Evanđelja tako da su – iz mnoštva onog što je bilo usmeno ili već pismeno predano – neke stvari
probrali, a nešto saželi ili – s obzirom na prilike u Crkvama – razvili.

Oni su u svemu tome, napokon, zadržali oblik navještaja, ali uvijek tako da nam
priopće nepatvorenu istinu o Isusu. Jer – pisali oni iz vlastitog pamćenja i sjećanja,
ili na temelju svjedočanstva onih "koji su od početka bili očevici i postali sluge Riječi"
– pisali su s tom nakanom da upoznamo "istinu" onih riječi o kojima smo poučeni
(usp. Lk 1,2-4). Luka naviješta u prvim poglavljima svoga evanđelja različite događaje
Isusova djetinjstva, počevši od začeća Djevice Marice, Isusova rođenja u Betlehemu i
njegova prikazanja u Hramu do tri dana traženja i nalaženja dvanaest godišnjeg Isusa
po njegovim roditeljima koji su bili u velikoj brizi za njega. Papa u miru Benedikt
XVI. kazao je, da se već od početka pokazuje, da to Dijete dolazi od Boga, da je Bog
sam u njemu postao čovjekom i da nas susreće u ljubavi. U evanđeoskom odlomku
ove nedjelje odrasli Isus posjećuje sinagogu svoga zavičajnog Nazareta. Otvara knjigu proroka Izaije i ukazuje da je on od Boga poslani Mesija, u kojem se ispunilo Pismo. Slušatelji su iznenađeni i puni čuđenja. Uskoro će se to oduševljenje okrenuti
protiv njega. Luka je kao liječnik navikao gledati u određenom pravcu, u dubinu. Liječnik se ne može zadovoljiti pripovijestima. On treba točnu povijest bolesti.
Tome pripada prije svega anamneza: kako izgleda povijest pacijenta? Što se je u pojedincima stvarno dogodilo?
Luka posvećuje svoje Evanđelje nekom Teofilu, o kojemu ništa pobliže ne znamo. Sigurno je samo da mu Luka želi pokazati, kako je pouzdana povijest o Isusu, koju je on čuo, kako se on može na njega osloniti, što mu je bilo rečeno o nauci Isusovoj.
I za nas vrijede riječi i svjedočanstvo Svetoga pisma. Mi slušamo po nadahnuću
Duha Svetoga o ljudskim sastavljačima, potpisnicima svjedočenja vjere i Isusova života. Primamo u njima istinsku riječ vječnoga života. Kao i Marija želimo tu riječ čuvati u svome srcu, o njoj razmišljati, da bismo donijeli dobar plod za zemaljski i
vječni život.
Fra Jozo Župić
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TISAK: MAK , Glasnik SiM, Glasnik Svetog Josipa, B rat Fr anjo

ŽUPNI URED VIDOVEC – UREDOVNO VRIJEME:
PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK I PETAK: 16–17 sati;
SRIJEDA: 9–10 sati
ŽUPNI URED NE RADI U OVE DANE: SUBOTOM, NEDJELJOM, NA VELIKE CRKVENE I
DRŽAVNE BLAGDANE!
Pozivamo vas da oni koji još nisu, postanu prijatelji Caritasa!
KNJIŽICE ZA OBITELJSKI DAR MOŽETE PODIĆI U ŽUPNOM UREDU ILI U CRKVI
ŽUPNA KATEHEZA:
PRVOPRIČESNICI – VIDOVEC (3.a i b.) – srijeda u 14.30 sati
– NEDELJANEC (3.c) – srijeda u 15.30 sati
KRIZMANICI - VIDOVEC – ČETVRTAK župna crkva u 14.30 sati
– NEDELJANEC - ČETVRTAK u 15.30 sati

POZIVAJU SE KRIZMANICI DA DONESU POTVRDE ZA KUMOVANJE OD KRIZMANIH KUMOVA KOJI NISU IZ NAŠE ŽUPE VIDOVEC!!

27. 01. 2019. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
8h. VIDOVEC – za župljane
9i30h. NEDELJANEC + B er nar da i Fr anjo Pozder
11h. VIDOVEC + Franjo Serini i ob. Vajdić

28. 01. Ponedjeljak
Sv. Toma Akvinski

29. 01. Utorak
Valerije, Zdravko

17 h. VIDOVEC + Stipan Petar i ob. Stipan
– daje ob. Canjuga
+ Slavko, Juraj i Marija Kučko, Josip, Marija,
Ivan i Zdravko Cafuk i Ivan Plantić
– daje Jelena Kučko
17 h. VIDOVEC + Ivan i Ivka Sever
– daje kći Dubravka
+ Ivan, Elizabeta, Gašpar i Zdravko Cafuk
– daje Marija Rožmarić
NEDELJANEC 16:25 h. – DEVETNICA SV. JOSIPU
17 h. – SV. MISA + Stjepan Težak
– daje supruga i djeca

30. 01. Srijeda
Hijacinta, Darinka

31. 01. Četvrtak

Sv. Ivan Bosco, Viktor

VIDOVEC 17:30 h. – DEVETNICA SV. JOSIPU
18h. SV. MISA + Stjepan i Ana Prešnjak
– daje ob. Čačić
+ Antonija Tisaj, Franjo i Marija Plantić
– daje ob. Plantić
17 h. VIDOVEC + Ana Šantek, Mar ija i Valent Medved
– daje ob. Presečki

+ za sve pokojne i žive iz generacije 1956.
– daje generacija
PRVI PETAK – pola sata prije svete mise prilika za
sv. ispovijed

01. 02. Petak
Sv. Brigita, Gita

17 h. NEDELJANEC + Ivan Tom ašić, ob. Ister , ob. Tom ašić
– daje Terezija Tomašić
18 h. VIDOVEC + M ar ija Štr lek, ob. Gr žin
– daje jelica Gržin
+ Zdravko, Gabrijela i Ivan Rožmarić, Danijel Nemec
– daje Marija Rožmarić

02. 02. Subota

17 h. NEDELJANEC + Mar ko, Lovr o i Alojzija Melnjak
– daje Antonija Melnjak

PRIKAZANJE GOSPODNJE SVIJEĆNICA

18 h. VIDOVEC + Dr agu tin Canju ga – daje ob. Canjuga
+ Ivan i Antonija Košić – daje Snježana Košić
8h. VIDOVEC – za župljane

03. 02. Nedjelja
ČETVRTA NEDJELJA
KROZ GODINU –
DAN ŽIVOTA

9i30h. NEDELJANEC + ob. Fu r jan, ob. Mar tinez
– daje ob. Furjan
11h. VIDOVEC + M ar ija i Ter ezija Pr esečki – daje ob. Presečki

Malo viceva za promjenu
PLAČ I ŠKRGUT ZUBA
* Velečasni, da li baka Katica može u pakao gdje je plač i škrgut zuba?
- Može, ako je jako griješila.
* A kako će škrgutati? Ona nema niti jednog zuba.
DOKTOR
Po obrani doktorata, vrati se mladi svećenik iz Rima, pa se pohvali majci:
"Majko, doktorirao sam filozofiju!"
"Doktor filozofije? Bože dragi, kakvih sve bolesti ima na tom svijetu!" - reče majka.
PURICA
Razgovaraju dvije purice o religioznim temama, pa pita jedna drugu:
"Vjeruješ li ti uopće u život poslije Božića?"

NAJDUHOVNIJA MISAO
Dominikanac, franjevac i isusovac razmišljaju kako podijeliti jedno jaje, te se na kraju dogovore da će ono
pripasti onome tko izusti najduhovniju misao iz Evanđelja.
Dominikanac kucne u jaje i izgovori "Effata! - Otvori se!"
Isusovac također kucne i izgovori: "Kucajte i otvorit će vam se!"
Franjevac kucne, oguli, te proguta jaje uz riječi: "Uđi u radost gospodara svoga."
LJUBAV PREMA NEPRIAJTELJU
Župnik upita Martina: "Znaš li, Martine, da je tvoj najveći neprijatelj rakija!"
"Ali, velečasni, vi uvijek propovijedate da treba ljubiti i svoje neprijatelje!" - odgovori Martin.
MODERAN ŽUPNIK
Pita mali Perica svoga župnika: - Velečasni, znate li kako moderni župnici pozdravljaju svoje župljane? Ne
znam - odgovori župnik, - da li mi ti to možeš reći?
Kako da ne? - odgovori Perica. - Kada dođe do prvih redova, kaže: Zdravo drugovi!; kada dođe do sredine
crkve, kaže: Dobar dan, gospodo!; kada dođe do dna crkve, kaže: Hvaljen Isus i Marija, dragi vjernici!
ŠTO SE MORA, MORA SE!
Jednoga nedjeljnog jutra majka probudi sina i reče mu da se treba spremiti za misu. Sin odgovori da mu se
ne da ići u crkvu to jutro, a ona će mu da ne govori budalaštine i da se digne i brzo spremi za svetu misu.
* Ali mama - odgovori sin - svi me mrze, propovijedi su dosadne i nitko od mojih prijatelja nikada ne dođe
na misu.
Majka odgovori:
- Kao prvo, sine, nitko te ne mrzi, osim par nasilnika i ti im se jednostavno moraš suprotstaviti. Drugo,
propovijedi puno znače mnogima. Kad bi ih poslušao, iznenadio bi se kako puno pomažu ljudima. Treće,
imaš puno prijatelja u crkvi. Uvijek te pozivaju k sebi doma. Naposljetku, moraš ići, ti si župnik, sine!

GAZDA
Zvoni telefon. Otac triju kćeri podiže slušalicu i čuje kako netko šapuće:
* Jesi li to ti, žabice moja?
A otac će ljutito:
- Ne, ovdje vlasnik cijele bare!
POHVALA
Nakon što je čula da je učitelj pohvalio njenog Milana pred cijelim razredom, majka će:
* A što je učitelj rekao, sine?
- Rekao je: Svi ste vi magarci, ali Milan je najveći.
Izdaje: RKT. ŽUPA SV. VIDA, Trg Sv. Vida 6, 42205 Vidovec
Odgovara: Branko Švogor, župnik

