
Milosti puna 
Pastoralno - duhovni vodič  

župe Marija Bistrica 
 
 

Liturgijska godina B, vrijeme kroz god. 
od 26. siječnja do 8. veljače 2015., broj 2. 

Iz poruke predsjednika 
Vijeća HBK za život i obitelj 

Abraham je bio postavljen na 
veliku kušnju upravo u stvari koja 

se ticala života i budućnosti 
njegove obitelji. (...) Dakle, zdravim 
razumom razmišljajući i uzimajući u 
obzir sve prirodne zakone, nije bilo 
moguće nikakvo rješenje kojim bi 
Abraham postao roditelj. A ipak! 

Abrahamovo potomstvo i po tijelu i 
po duhu živi i živjet će do konca. 

(...) Iako nam se uporno tvrdi kako 
krećemo u napredak, svjedoci smo 

naglog nazadovanja na svim 
razinama društvenoga i 

nacionalnog života. 
Nezaposlenost, neplaćen rad, 
siromaštvo i izgladnjele obitelji,  

a s druge strane bahato trošenje 
materijalnih dobara, korupcija  

i u onim institucijama koje moraju 
biti nositeljice stabilnosti društva, 
dokazuju koliko su teške prilike  

u kojima se nalaze građani 
Republike Hrvatske. Samo zbog 
izumiranja svake nas godine ima 
oko 10.000 manje, a iseljavanje 

opasno pogoršava to stanje,  
jer iseljavaju kvalificirane i radno 

sposobne osobe u fertilnim 

godinama života. (...) Znademo, 
naprotiv, da ima i drukčijih 

iskustava. Ima i kod nas radinih i 
uspješnih ljudi. Što se života i 

budućnosti tiče, kao da smo u istoj 
situaciji poput Abrahama. Pa se 
pitamo: ima li uopće u ovakvom 

stanju kakve nade? Odlučno i bez 
ikakvog okolišanja možemo tvrditi: 
za one koji svoju sigurnost stavljaju 

u Boga ima i nade i mogućnosti. 
Vesele nas i ohrabruju tolike obitelji 

s više djece koje se i danas 
odlučuju na prihvaćanje života. 

Povjerenje u Boga koji nikad nije 
iznevjerio čvrsto je jamstvo 
uspjeha. Ali to povjerenje 

pretpostavlja odlučan zaokret od 
nepoštenja, krađe (i državne 

imovine), zločina protiv života, 
protiv naravi braka i obitelji i drugih 

nedjela. Otimačina je uvijek bila 
najbrži put k osiromašenju.  

Čuvajmo svoj dom i gradimo ga,  
ali s Bogom, ne bez njega! 

U Krku, 18. siječnja 2015.  

Mons. Valter Župan 

SVETE MISE U SVETIŠTU MBB 
 

ponedjeljak - subota 10:30 i 18h 
nedjelja 7:30, 9, 11 i 16h 

Sv. ispovijed - svakodnevno prije sv mise 



Ž U P A  Ž I V I . . . 

Sakramenti: 
Krštenje      Informacije - dogovor - priprava 
                           četvrtkom u 16 h 
Vjenčanje   Informacije - dogovor - priprava 
                           četvrtkom u 17 h 
Bolesničko pomazanje 
                           u svako doba po pozivu  
Pomirenje - ispovijed - pokora 
                           svaki dan prije svete  mise  
Uredovno vrijeme župnoga ureda 
                           od utorka do petka od 9 do 17 h  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sakrament krštenja primila je: 
Vanesa Ptiček, kći Tomasa i Andreje r. Šćuric; 

u M. Bistrici 24. siječnja 2015. 
 

Sakrament krštenja želi primiti:  
Martin Jambrek, sin Tihomira i Maje r. 

Hurčak, krštenje u M. Bistrici  25. I.  
------------------------------------------------------------------  

 

Žele sklopiti crkvenu ženidbu:  
Davor Iljkić, sin Ivice i Veronike r. Pranjić i  

Ivana Klimpak, kći Ivana i Ljiljane r. 
Milovuković, 

u M. Bistrici 7. veljače 2015. u 18,45 sati  
Matija Jembrih, sin Danijela i branke r. Pavlek i  

Dubravka Krizmanić, kći Ivice i Danice r. 
Ljubić 

u M. Bistrici 7. veljače 2015. u 19,30 sati  

 
Preselila se u vječnost: 

 

 Blaž Galoić 
r. 22. 9. 1938., Selnica - 13.I. 

 Janko Petric 
r. 14. 2. 1929., Podgorje B. - 16.I. 

 Milka Šiltić r. Jantolek 
r. 14. 3. 1938., Globočec - 19.I. 

 
Počivala u miru! 

 

U katehezi na općoj audijenciji 
Papa se osvrnuo na prošlotjedno 
apostolsko putovanje u Šri Lanku 
i Filipine. Tim je posjetom, kako 
je rekao, želio ohrabriti crkvene 
zajednice i u Šri Lanci i na 
Filipinima u plodonosnom 
svjedočenju Krista, učvrstiti ih u 
vjeri i misionarskoj djelatnosti. 
Poticao je međuvjerski dijalog u 
službi mira kao i hod tamošnjih 
naroda prema jedinstvu i 
društvenom razvoju, posebno 
obitelji i mladih.  U Šri Lanci je 
naglasio važnost dijaloga, 
poštovanja ljudskog dostojanstva, 
nastojanja da se svi uključe u 
pronalaženje odgovarajućih 
rješenja radi pomirenja i 
zajedničkog dobra. Susreti s 
obiteljima i s mladima, u Manili, 
rekao je u nastavku Papa, bili su 
vrhunac posjeta Filipinima. 
Zdrave obitelji su neophodne za 
život društva. Utjeha je i nada 
vidjeti mnogobrojne obitelji koje 
prihvaćaju djecu kao pravi dar od 
Boga. One znaju da je svako 
dijete blagoslov. Čuo sam kako 
neki govore da se obitelji s više 
djece i rađanje mnogo djece 
ubraja među uzroke siromaštva. 
To mi se čini previše 
pojednostavljenim mišljenjem. 
Mogu reći, svi možemo reći, da je 
glavni uzrok siromaštva ekonomski 
sustav u kojem više nije u središtu 
osoba već bog novac; ekonomski 
sustav koji isključuje, isključuje 
uvijek: isključuje djecu, starije 
osobe, mlade, nezaposlene... -,  
i koji stvara kulturu odbacivanja  
u kojoj živimo.  

zaručnički tečaj 
 

zima 2015. 
 

¸7. II. 18-20h; 8. II. 11-1330h;  
15.II. 14-18h; 21.II. 18-20h; i 22.II. 11-1330h  



KUMULATIVNE NAKANE 

30. siječnja u 18 sati 

 

RASPORED SVETIH MISA  

PONEDJELJAK 
26. siječnja 

Sv. Timotej i Tito 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

UTORAK 
27. siječnja 

17h - Sv. Rok 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

SRIJEDA 
28. siječnja 

Sv. Toma Akvinski 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

ČETVRTAK 
29. siječnja 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

PETAK 
30. siječnja 

10:30 sati:  
18:00 sati: kumulativna 

Sv. Ladislav - 17h 

SUBOTA 
31. siječnja 

Sv. Ivan Bosco 

10:30 sati:  
18:00 sati: - na čast M.B. Bistričkoj  

NEDJELJA 
1. veljače 
IV. Nedjelja  
kroz godinu 

Marija Magdalena 

12,15h:  

 

blagoslov svijeća kod svih  
sv. misa  

  7:30 sati:  
  9:00 sati: župna 

11:00 sati: hodočasnička 

16:00 sati:  

K A R M E L 
 

PRVI ZAVJETI 
 

s. Hane  
od Srca Isusova i Marijina 

(Ana Sabolić) 
 

Svečano euharistijsko slavlje 

2. veljače u 11:00 sati 
predslavi 

o. Srećko Rimac 
provincijal HKP  
sv. Oca Josipa 

 

SVETE MISE U KARMELU  

u 7:30 sati  

P 26.I.  

U 27.I.  

S 28.I.  
Č 29.I.  
P 30.I.  
S 31.I.  
N 1.II.  

 

HODOČAŠĆE U ZAGREB, KRAŠIĆ I KARLOVAC  
 

S p o m e n d a n  
Bl. A l o j z i j a S t e p i n c a, biskupa i mučenika  

10. VELJAČE 2015. (utorak)  
 

Polazak u 8h - kapelica sv. Petra  
11h - sveta misa u Krašiću  

14,30h - pohod Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu  
19h - Zagreb katedrala  

euharistijsko slavlje predslavi kardinal Josip Bozanić 
Cijena: 50kn 

 
Prijave u župnom uredu od 27. siječnja od 9 sati. 



KUMULATIVNE NAKANE 

6. veljače u 18 sati 

 

RASPORED SVETIH MISA  

PONEDJELJAK 

2. veljače 

PRIKAZANJE 
GOSPODINOVO 
SVIJEĆNICA 

blagoslov svijeća kod svih  
sv. misa  

  7:30 sati:  
  9:00 sati:  

11:00 sati: župna i hodočasnička 

18:00 sati  

UTORAK 
3. veljače 
Sv. Blaž 

17h - Sv. Rok 

blagoslov grla i jabuka  
kod sv. misa 
10:30 sati:  
18:00 sati:  

SRIJEDA 
4. veljače 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

ČETVRTAK 
5. veljače 
Sv. Agata 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

PETAK 
6. veljače 

Sv. Pavao Miki 

10:30 sati:  
18:00 sati: kumulativna 

SUBOTA 
7. veljače 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

NEDJELJA  
8. veljače 

V. nedjelja 
kroz god. 

 

 

Marija Magdalena 

 7:30 sati:  
  9:00 sati: Župna 

11:00 sati: Hodočasnička 
16:00 sati:  

 
 
 
 
 
 

12,15h 

Izdaje:  
Župni ured Majke Božje Bistričke 

Trg Pape Ivana Pavla II. 32 
Marija Bistrica  

Tel. 049/469-156 
Odgovara:  

mons. Zlatko Koren  
 

www.svetiste-mbb.hr 

SVETE MISE U KARMELU  

u 7:30 sati  

P 2.II.  

U 3.II.  

S 4.II.  
Č 5.II.  
P 6.II.  
S 7.II.  
N 8.II.  

“Ljudi sposobni za žrtvu hrane budućnost. 
Budućnost naroda neće očuvati politika, 

stranka i banke, nego onaj  
tko njiše kolijevku - Taj budućnost njiše...” 

 

Kardinal Vinko Puljić 


