
Milosti puna 

Pastoralno - duhovni vodič  
župe Marija Bistrica 

 
 

Liturgijska godina A, vrijeme kroz god. 
od 27. siječnja do 9. veljače 2014., broj 2. 

Iz poruke predsjednika Vijeća 
Hrvatske biskupske konferencije  
za život i obitelj krčkoga biskupa 

Valtera Župana  
za XIX. dan života, 2. veljače 2014. 

 

Ima pobjeda koja pobjeđuje svijet  
i sve što je Bogu protivno.  

To je naša vjera.  
Oni koji svoje odluke temelje isključivo 

na Božjoj vjernosti i njegovoj providnosti 
i ni na kojoj drugoj računici,  
u stanju su iskusiti da ondje  

gdje nema nikakve nade dolazi rješenje. 
Abraham je Bogu povjerovao  

ono što nije bilo moguće ni po kakvom 
prirodnom zakonu i za što  
nije postojala nikakva nada.  
Vjerovao je Bogu koji čini  

da bude i ono što nije.  
I Bog je zaista učinio  

ono što je bilo nemoguće:  
u starosti je dobio sina Izaka.  

"Ta Bogu ništa nije nemoguće",  
rekao je anđeo Mariji govoreći o tome da 
je starica Elizabeta začela i da će Marija 

kao djevica roditi sina.  
Ako budemo sposobni vjerovati Bogu 

protiv svake nade i usprkos svim 
činjenicama, izazvat ćemo Boga  

da nam učini i ono što je nemoguće.  
To je sigurnije od svake sigurnosti! 

Blagdan Prikazanja 
Gospodinova, Svijećnica  
2. veljače 2014. nedjelja 

 

Sv. mise: 7,30; 9; 11 i 16h 
 

blagoslov svijeća kod  
svih sv. misa 

 

Sv. Blaž, 3. II. ponedjeljak 

Sv. mise u 10,30 i 18h 
blagoslov grla i jabuka 

NAJAVLJUJEMO 

utorkom u veljači  
u 19,30 sati 

 
4. II. - kardinalova kateheza, 

kapelica sv. Petra-videoprijenos 
 

11. II. - molitveni susret za bolesnike, 
Bazilika MBB, vlč. Dražen Radigović 

 

18. II. - župnikova kateheza, 
kapelica sv. Petra 

 

25. II. - molitveni susret  
za krizmanike i njihove roditelje, 

Bazilika MBB 



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 želi primiti:  

 
 

Preselila se u vječnost: 
 

 

Iz govora biskupa  
Mons dr. Ivana Šaška  

na proslavi  
22. obljetnice priznanja Hrvatske 

 
Zahvaljujući braniteljima koji su 
organizirali taj spomen-program, 

biskup Šaško je rekao  
da branitelji i dalje ostaju  

“jezgra najljepših  
hrvatskih plodova”  

te dodao:  
“Budite svjesni svoje političke uloge, 

ne zbog politike, nego zbog proroštva. 
Oni koji ne vole Hrvatsku  

i njezinu radost,  
pokušat će vama oduzeti  

i glas i zajedništvo i jedinstvo.  
Vi smetate svima koji bi htjeli  

stvoriti drukčiju prošlost,  
više hrvatskih prošlosti  

i dati ih na izbor.  
Govore da se ne treba zamarati 

prošlošću.  
I točno je.  

Jedina prošlost koja ne zamara  
jest ona koja  

je istinita.  
A sve druge zamaraju.  

Valja naglasiti i to da narodi  
koji imaju  

“više različitih prošlosti”,  
narodi koji se ne zalažu  

za istinu  
o svojoj prošlosti,  

imaju samo to - prošlosti po izboru,  
ali sigurno nemaju budućnost.” 



SVETE MISE U KARMELU 

Svaki dan u 7:30 sati. 
P 27. I.  

U 28. I.  

S  29. I.  

Č 30. I.  

P 31. I.  

S 1. II.  

N 2. II.  

Šimun je kao starac  
ponizno odbacio svoj dotadašnji 
život: “Sad otpuštaš slugu svoga, 

Gospodaru,  
po riječi svojoj, u miru!  

Ta vidješe oči moje  
spasenje tvoje…” 

Koliko li je junaštva u  
jednostavnom “otpuštaš u miru”! 
Većina ljudi boji se smrti, ali u 
ovoj novoj zapovijedi leži sva 

nada za život i dobrotu. 
Ono što je Šimun oduševljeno 

primio u svoje naručje, dijete koje 
je značilo njegovu smrt u korist 
novog života, drugi bi odbili. 

Carroll Stuhlmueller 

RASPORED SVETIH MISA  

 siječnja 
10:30 sati:  
18:00 sati:  

UTORAK 
28. siječnja 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

17h - Sv. Rok 

SRIJEDA 
29. siječnja 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

ČETVRTAK 
30. siječnja

10:30 sati:  
18:00 sati:  

PETAK 
31. siječnja 

10:30 sati:  
18:00 sati: kumulativna 

SUBOTA 
1. veljače

10:30 sati:  
18:00 sati:  

 
 

NEDJELJA 
2. veljače 

 

 

blagoslov svijeća kod svih  
sv. misa  

  7:30 sati:  
  9:00 sati:  

 
11:00 sati  

Župna i hodočasnička 

 
 

16:00 sati  
  

 

Zahvaljujemo  
prijateljima HKR-a  
na pruženoj potpori! 

 

Ivanka Bekina, Selnica 234 

Marija Cipriš, Podgorje 282 

Agneza Grgić, Selnica 158 

Josip Habazin, Podgrađe 79d 

Dunja Juras, Zagrebačka 50 

Ivančica Kovačić,  

Katarina Krajačić,  

Željka Matejaš,  

Barica Mustapić,  

Štefica Palanović,  

Amalija Srebak,  



SVETE MISE U KARMELU    

Svaki dan u 7:30 sati  
 

P  3. II.  
U 4. II.  
S  5. II.  
Č  6. II.  
P  7. II.  
S   8. II.  
N  9. II.  

 
 

KUMULATIVNE NAKANE 
31. siječnja u 18 sati 

KUMULATIVNE NAKANE 
7. veljače u 18 sati 

RASPORED SVETIH MISA  

3. veljače 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

UTORAK 
4. veljače 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

17h - Sv. Rok 

SRIJEDA 
5. veljače 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

ČETVRTAK 
6. veljače 

10:30 sati:  
18:00 sati:  

PETAK 
7. veljače

10:30 sati:  
18:00 sati: kumulativna 

SUBOTA 
8. veljače

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

 
NEDJELJA  

9. veljače 
V.  

ned.  
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 

 
Dođi, Gospodine Isuse! 

 Odagnaj strah  
te daj da kročimo u vjeri i spremno prihvaćamo 

iznenadne zaokrete tvoje volje.  
Marijo, Majko vjere,  

moli za nas da slijedimo tvoj primjer! 


